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Till statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

Regeringen beslutade den 19 december 1996 tillkalla särskild utredare med uppdragatt en
lämna förslag till riktlinjer för insatser med civilpoliser i internationell verksamhet.att

Som underlag skulle utredaren redovisa, analysera och bedöma de insatser med svenska
civilpoliser hittills gjorts i internationell verksamhet. Vidare skulle bedömningsom en av

framtidaden internationella efterfrågan svenskt deltagande i insatser med civila poliserav
Slutligen skulle utredaren lämna förslaggöras. hurpå verksamheten med svenska

civilpolisinsatser kan organiseras och administreras.

Chefen för Utrikesdepartementet, statsrådet Hjelm-Wallén, förordnade den januari16
förre1997 statssekreteraren Nils Gunnar Billinger särskild utredare. Samtidigtatt vara

förordnades sakkunniga dåvarande kanslirådet i Justitiedepartementet Helena Lind-som
berg, departementsråden i Utrikesdepartementet Malin Kärre, Elisabeth Borsiin Bonnier,
Staffan Carlsson och Johan Molander departementsrâdet i Försvarsdepartementetsamt
Nils Daag. Till sekreterare förordnades avdelningsdirektören vid Länsstyrelsen i Uppsala
län Sune Lindh.

Den 27 maj förordnades,1997 med verkan från den februari1 1997, expertersom
departementsrâdet i Utrikesdepartementet Herman af Trolle, hovrättsassessom i Utrikes-
departementet Tomas Zander, departementssekreterarna i Utrikesdepartementet Johanna
Brismar Skoog och Cecilia Ruthström-Ruin, dåvarande departementssekreteraren i
Försvarsdepartementet Lars Schmidt, polisintendenten vid Rikspolisstyrelsen Michael
Jorsback, avdelningsdirektören i Försvarsmakten Nils-Ivar Tetting samt program-
handläggarna vid Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Margareta Eliasson
och Henrik Hammargren. 16 aprilDen 1997 förordnades byråassistenten Margareta Pââg

med verkan från den 24 1997att utredningens assistent.mars vara

Utredningen överlämnar betänkandet Polis i fredens tjänst. Uppdraget därmedär
slutfört.

Stockholm i juni 1997

Nils Gunnar Billinger

/Sune Lindh
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Sammanfattning1

Utredningens syfte

utredning har enligt direktiven till uppgiftDenna att

lämna förslag svenska riktlinjerpå avseende insatser med civilia0
poliser

bedömning framtidaden internationella efterfrågangöra0 en av av
svenskt deltagande i insatser med civila poliser

lämna förslag hur verksamheten med svenska civilpolisinsatser0
kan och administreras, hur utbildning kanorganiseras bedrivassamt

redovisa och analysera svenska erfarenheter från deltagande i in-0
ternationella civilpolisinsatser

Utredningen har i sitt arbete analyserat frågan beväpningäven om
för polisstyrka.internationellen

takt med fredsfrämjande insatser under i ökadI åratt senare
utsträckning genomförts i interna konflikter där rättssystemet
försvagats eller brutit har de internationella polisinsatsemassamman
roll dettaoch mandat uppmärksammats. sammanhang har utredningenI

vilka komponenter i insats bör medverka i uppgiftenövervägt en som
upprätthålla säkerhet ordning föroch befolkningen under detatt att

nationella rättsvårdande myndigheter byggs eller rekonstrueras.upp

Bakgrund och arbetsuppgifter

första svenska insatsen med poliser i internationellDen
fredsfrämjande beslutades i apriltjänst 1964 och avsåg den då
upprättade styrkan ingick de svenska poliserna iCypern. Där en
multinationell polissavdelning verkade parallellt med militärsom en
styrka. Därefter kom det dröja fram till år innan1989 Förentaatt
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Nationema FN åter engagerade poliser i fredsfrämjande mission.en
Det kom ske vid avkoloniseringen Namibia. Därefter har antaletatt av
FN-missioner ökat kraftigt. de flesta dessa har det ingåttI av en
polisavdelning. Sverige har i juni 1997 100 poliser i fredsfrämjandeca
tjänst. flesta dessa poliser anställda i utlandsstyrkan inomDe ärav

och följaktligen tjänstlediga från polisväsendet.Försvarsmakten De
före dels generell, delssvenska poliserna genomgår avresan en en

vid Försvarsmaktens Internationellamissionsinriktad utbildning
Almnäs, Södertälje.Kommando iSWEDINT

arbetsuppgifter i dessa sammanhang har främst inneburit:Polisemas

lokala polisen i syfte förvissa sig dennaövervaka den att attatt0 om
mänskliga rättigheterna.följer den nationella lagen och respekterar de

nationella polisenutbilda denatt0

lokala polisen i dess yrkesutövningstödja denatt0

polisstyrka icke-fall har internationellnågraI ersatt etten
fått exekutivnationellt polisväsende och därmedexisterande en

Haiti.funktion, i Kambodja ochtex

utförts poliser ingått idessa insatser harHuvuddelen av som enav
upprättadcivilpolisenhet, i FNobeväpnad "CIVPOL", en av

levtpoliser har i regelfredsfrämjande mission. Dessa närmare
förband den starkavad militäracivilbefolkningen Trotsgör.än

konfliktlösningsinstrument harökningen polisernas betydelse somav
varit bristfälliga eller saknats.riktlinjer för verksamheten

begreppNya

använda begreppet "civilpolis"funnit det hittillsUtredningen har att
sannolikt tillkommit för markeralämpligt. Ordet harinte längre attär

ordninguppgift hållatill militärpoliser,skillnaden inomär ettattvars
vanliga i fredsfrämjandepoliser blivit såmilitärt förband. harNu

för förväxlingar.föreligger riskdet inte längremissioner att
"civilpolis" börstället för begreppetUtredningen föreslår iatt

faktiskadevilketpersonalen benämnas på sätt motett svarar
polisobservatörbörbegreppenarbetsuppgifterna. De varanya

polisrådgivare.respektive
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internationellakonflikter och insatserNy typertyp avnyaav

fredsfrämjande insatserkonflikter idag motiverarFlertalet de somav
företeelse antaletInbördeskrig förvisso ingeninomstatliga. ärär ny men

ökat. dessakonflikter har de åren Mångainomstatliga senaste av nyare
multidimensionella inslag. Med dettabetydandekonflikter har attavses

motsättningar mellanreligiösa eller etniskade präglas politiska,av
andraleder till etnisk rensning ochvilket i många fallparterna

flyktingströmmarmänskliga rättigheterna,brott deallvarliga samtmot
fall har utvecklingen gåttförband. mångairreguljära militära Iinslag av

kollaps eller har kollapsat.samhällsstrukturenså långt är näraatt
myndigheter har upphörträttsvårdandePolisväsendet och andra att

Konsekvenserna förbefolkningens förtroende.eller har mistfungera
allvarliga.flesta fall mycketcivilbefolkningen i de Denna sortsär

till de tidigareibetraktas oftakonflikter motsatstypsom en nyare
för internationellt ingripande.blivit föremål Dessakonflikter varsom

identifieradeslag med lättmellanstatligtofta klassiskt parter.av

uppgift harmed fred och säkerhetandraochFör FN somorgan
förbättrats. Säkerhetsrådet,radikaltverkaförutsättningarna att som

de ständigahandlingsförlamat grundpåoftatidigare attavvar
heltflitigt användemedlemmarna sättvetorätten, annatettagerar nu

konflikter.mellanstatligasåväl internavid som

säkerhet för befolkningenordning ochupprätthållaAtt

nationellaoch detstridertillstånd präglasI öppna attett avavsom
viktiga uppgiften förden förstabrutit ärrättssystemet ensamman

och säkerhetgrundläggande stabilitetskapafredsfrämjande insats att
övervakaoch därefterstridandeskilja de parternaatt engenom

militärt förbandkan lösasuppgiftvapenvila. Detta är ett somsom aven
fredsfrämjande styrka.internationell Deti äveningår är numeraen

sådan insats.polisavdelning ingår ivanligt att enen

fredsfrämjande insats böreffekt medlångsiktigkunna nåFör att en
respekt förgrundas påsyfta till återskapadenna rättssystemettatt som

polisväsendetArbetet med byggarättigheterna.de mänskliga att upp
vidnationella polisenövervaka deninledningsvissker t.ex.attgenom

Eventuellabesök polisstationer.ochpatrullering tätagemensam
mänskligakränkningar delagarna ellerde nationellaöverträdelser avav

nivåer inom FN-rutinmässigt till högrerättigheterna rapporteras
nationellautbilda denefterhand tillutvidgasArbetet attsystemet.
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polisen. Viktiga inslag i denna verksamhet etablera principer förär att
hur poliskår verkar i och kännedom derättsstat atten en ge om
mänskliga rättigheterna.

Mellan uppgiften säkerhetskapa med militär styrkaatt attgenom en
stridande ocheller uppgiften medverka tillavväpna parter attseparera

de internationellaåterupprätta polisemasärrättssystem,att ett som
uppgift, finns gråzon, nämligen skall för uppgiftenvem som svaraen

skapa säkerhet för befolkningen i insatsområdet. de områdenI däratt
fredsfrämjande styrka verkar, råder det ofta tillstånd där denetten

nationella ordningsmakten och inte börjat fungera.rättsapparaten ännu
Samtidigt finns där individer eller använder politisktgrovtgrupper som
våld. hot befolkningen samtidigt denDe utgör ett mot som
internationella insatsen får starkt försämrade möjligheter verka. Iatt
sådana situationer erfordras i vissa fall internationella fredsfrämjande
insatser för upprätthålla ordning och säkerhet för lokalbefolkningen.att

uppgiftfinns tendens denna hamnar mellan den militäraDet atten
dvs. istyrkans och polisstyrkans uppdrag, gråzon.en

ansvarsfördelningTydligare

internationella polisstyrkan saknar i regel beväpning, träningDen
och skydd för med utsikt till framgång kunna ingripa upploppatt mot

utföraeller kravaller. poliserna skulle sådana exekutiva uppgifterOm
skulle möjligheter utförakan kräva våldsanvändning deras denattsom

egentliga arbetsuppgiften knappast kunna fullgöras.

polisobservatörer polisrådgivareUtredningen föreslår därför ochatt
huvudsakligen bör tilldelas uppgifter det slagfortsättningsvisäven av

anförtrotts dem, dvs. övervaka, utbilda och lämna råd denhittillssom
polisstyrkorinte lämpligt internationellalokala polisen. Det är att

möjligheternatilldelas exekutiva uppgifter slag äventyrar attettav som
lösa huvuduppgiftema.

för världssamfundet hjälpa de nationellamöjlighetetEn att
vissa förutsättningar skapa ordning ochmyndigheterna underatt

gendarmeriförband. Medskulle kunna organiserasäkerhet attvara
beväpnad polisstyrka, förlagd i kasemer, övad idetta kraftigtavses en

utrustad med skydd i formförbandsform ochuppträda i t.ex.att av
skulle innebära skaparbepansrade transportfordon. Detta att man en ny

internationella sammanhang, tillhittills aldrig prövad istruktur, som
till fredsfrämjande militär styrka.parallell Endelar ärstora en

internationelltskall lyckas detförutsättning för detta är attatt
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uppträda i förbandsfonner.förbandet Utredningenövas attsammansatta
inte det lämpligt internationellaär upprättaatt attanser

gendarmeriförband.

utredningen avvisar möjligheten internationella polis- ellerDå att ge
gendarmeristyrkor i uppgift bistå de nationella myndigheterna medatt

och ordning, återstår möjlighetenupprätthålla lag prövaatt attatt
förband denna uppgift.militära ges

denliksom i andra demokratier, nationellaSverige,I är
mellan polis- och militärväsendet klart definierad iansvarsfördelningen

beskrivits befinner sig dock iden gråzon härlandets lagar. I mansom
västerländska ansvarsfördelning mellandär densituation rättsstatensen

alltid tillämplig. internationell militär styrkamilitär och polis inte Enär
förlagd i kasem och utrustad för kunnaförbandsforrn,uppträder i att

för våld. Utredningen det därförverka i områden är utsattasom anser
iförband ingår i fredsfrämjande insatslämpligt militäraatt ensom

för efterfrågas, kunnautsträckning förbereds och såtränas närstörre att,
uppgiften upprätthålla ordning och säkerhet förmedverka till lösa attatt

detta möjligt böri missionsområdet.befolkningen För göraatt
för dennasin förberedelsetid föreförbanden under tränasavresan

polisväsendet finnspoliser.uppgift instruktörer Inomär ensomav
handskas med särskilda händelserhurdokumenterad kunskap om man

upplopp, idrottsvåld Genomdemonstrationer,våldsamma attm.m.som
fredsfrämjandemilitärti utbildningentillföra sådan kunskap ettav

missioner kunna användai fredsfrämjandeförband möjlighetenökar att
och säkerhet, mandatetupprätthålla ordningförband förmilitära att om

innehållamed sådana uppgifter börmilitärt förbandså medger. Ett
för underpoliser. Förutsättningarnabemannasbefattningar attavsom

ställa sådantförväg uppställda förhållanden,reglerade, ivissa ettnoga
utredastillfälligt polisiärt befäl börförband under närmare av

och Rikspolisstyrelsen.Försvarsmakten

för ordning och säkerhetpolisstyrkorsInternationella ansvar

huvuduppgiftenkan,fredsfrämjande insatserPoliser i är atttrots att
polisen, spela rollvägleda den lokalaövervaka, utbilda och änstörreen

ordning och säkerhet föroch sedan upprätthållahittills för skapaatt
sin bidra till det skapaskan blottabefolkningen. De närvaro attgenom

omfattningske iplats. kanordning på Detta störreattgenomen
innebär poliserna visarproaktivt uppträdande.tillämpa Det storattett

metoder.flexibelt valområde och tillämparrörlighet inom sitt ett av
lokalbefolkningen och lokala makthavarerelationer medgodaGenom



10 Sammanfattning SOU 1997: 104

samverkan med övriga komponenter i missionnärasamt genom en en
ökar förutsättningarna för tidigt identifiera lokala problem och dessatt
orsaker. lämpligEn åtgärd kan då snabbt sättaattvara
polisobservatörer för medla mellan och därmed dämpaatt parterna en
orolig situation.

förstärka effektenFör proaktivt uppträdande från polisenatt ettav
kan militära förband i uppdrag stödja polisinsatsen,att t.ex.ges genom

vid vissa tillfälla visa på platser. polisstyrkasEnnärvaroatt utsatta
betydelse för befolkningens säkerhet kan således ytterligare förstärkas

samarbetet med de militära förbanden ökas. kanDet skeom genom
planläggning hög flexibilitet och rörlighet hossamtgemensam genom

såväl den militära polisiära delen missionen. Det ytterstasom av
för detta sker i missionsområdet finns hos dess högste chefansvaret att

och dennes stab.

Utredningen föreslår metoder bör utvecklas detgöratt nya som
möjligt för polisen för ordning och säkerhet hosstörreatt ta ett ansvar
befolkningen i insatsområde.ett

Polisen och de militära förbanden bör utveckla och flexiblanya
samarbetsformer för fredsfrämjande insatser där deras respektive
specialkunskaper möjlighet komplettera varandra.attges

Ökad efterfrågan poliserinternationell på

Utredningen bedömer efterfrågan poliser i fredsfrämjandeatt
insatser kommer öka de åren. traditionella uppgifternaDenärmasteatt

kommer fortfarandeövervakning och rådgivning att vara en
huvuduppgift. Behovet kommer också öka till följd insatseratt attav

poliser i ökad utsträckning kommermed ingå del iatt som en
humanitärt stöd och utvecklingsbistånd i samband återskapande eller
uppbyggnad rättsväsendet i konfliktomrâde. börDetettav
uppmärksammas kvinnliga poliser har särskilda förutsättningaratt att
vinna förtroende hos dem under konflikt för traumatiskautsattssom en
upplevelser.

Sverige bör berett under längre perioder ställa omkring 125attvara
poliser till förfogande för internationell fredsfrämjande tjänstgöring
samtidigt. Sverige bör vidare berett under högst tolv månaderattvara
ställa omkring poliser till förfogande.150
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Eflektivare för polisverksamhetenorganisation

utvecklats polisinsatsemaorganisation har inte i takt medFN:s att
frånökat omfattning. Erfarenheten de fjorton FN-missioner medi

ofta har haftpolisinslag Sverige har deltagit i visar svårtFNatt attsom
arbetsuppgifter i mandat och andra dokument.formulera tydliga Inom

svårigheti York antalet poliser litet.FN-sekretariatet EnNew är annan
kvalificerade för uppgiften.vissa poliser inte ärutgörs attav

följandeUtredningen föreslår

polisstyrka bör i förhållande tillMandatet för separatanges en0 en
militär styrkas mandateventuell

internationell polisiär erfarenhet bör medverkamedPersoner när0
arbetsuppgifter formulerasmandat och

finnas vid fler enheter inomkompetensen börpolisiäraDen0
Yorkvid isekretariatet FN New

i de internationellaför ökad kompetensSverige bör verka en0
länder har möjlighetliksom andrapolisstyrkoma. Sverige bör, som

utbildning blivandetill förfogande fördärtill, ställa avresurser
polisrådgivarepolisobservatörer och

lämna information sittökade möjligheterbörFN att om0 ges
insatsområdebefolkningen iuppdrag till ett

med poliserför snabbareSystem insatser

fattat beslutorganisationeller någonNär FN om enannan
snabbt kommer på platsdet viktigt dennafredsfrämjande insats är att

sig svårt för såvälavsedd omfattning. har visatoch kan verka i Det vara
polisbidragande länder, däribland Sverige,för mångaFN attsom

verka i insatsområdet.tillräckligt snabbt kunna
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Utredningen föreslår följande

uttagning nyckelpersonal tillför tidigbör skapaFN ett system av0
utarbeta Standardiserad, medeventuellt kommande polisstyrkor samt en

jämförbar, organisationsplan förmilitärt högkvartermotsvarandeett
dessa styrkor

rutiner ändras beslutenverka for såSverige bör FN:s attatt om0
sammanfaller i tidenfinansiering dennainsats respektive av

standardiserad materielför anskaffningbör utarbeta planerFN av0
underhåll polisstyrkoroch för initialt av

i uppdrag utarbetaRikspolisstyrelsenRegeringen bör ettattge0
svenska polisermed kort varsel sändadet möjligtgör attsystem som

fredsfrämjande tjänstutomlands i

huvudmannaskapetRikspolisstyrelsen övertar

polisiäraför den internationellasamlatSverige saknasI ett ansvar
ellersig Rikspolisstyrelsenverksamheten, eftersom vare

uppgift.tilldelats sådanuttryckligen harFörsvarsmakten en
uppdrag ochformelltutför rekryteringenRiksspolisstyrelsen utan

utrustningför utbildning,SWEDINTFörsvarsmakten genomansvarar
i utlandsstyrkanunder den tid de ingårpolisernaoch administration av

Försvarsmakten.inom

Även myndigheternade bådasamarbetet mellandet dagliga ärom
uppenbara nackdelar. Ingenvissasplittratbra, innebär ett ansvar

planering ochför långsiktighar i dagmyndighet ett ansvar
fredsfrämjande tjänst.poliser imedmetodutveckling konceptetav

blir vanligarepoliserbli markantabrister bedömsDessa när som enmer
utvecklingsbiståndet.biståndet ellerhumanitäradel detav

reduceraeffektivare organisationsyfte åstadkommaI utan attatt en
utredningenhar, föreslårnuvarandedetde fördelar systemetsom

följande.

för allsamlat nationelltRikspolisstyrelsen bör ett ansvarges0
arbetsgivaransvarutbildning,verksamhetpolisiärinternationell som

doktrinutvecklingmetod- ochutlandstjänstgöring,under samt
det skapasbör skepersonalvård efter hemkomsten. Detta att engenom

möjligt och lämpligtdetså långtutlandsstyrkaPolisväsendets ärsom
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under villkor utlandsstyrkanskall verka inomsamma som
Försvarsmakten. denna organisationsförändring bör RikspolisstyrelsenI
och Försvarsmakten samarbeta.
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2 Förslag till författningsändringar

Utredningen föreslår Förordningen 1989:773; omtryckatt 1996:55
med instruktion för Rikpolisstyrelsen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
2 § Utöver vad följer polislagen 2 § Utöver vad följer polislagensom av som av
1984:387, polisförordningen 1984: 1984:387, polisförordningen 1984:

förordningen730, 1985:751 förordningen730, 1985:751om om
utbildning och forskning inom utbildning och forskning inom
polisväsendet eller andra föreskrifter polisväsendet eller andra föreskrifterav av
skall Rikspolisstyrelsen särskilt skall Rikspolisstyrelsen särskilt

verka för förtroendefullt förhållande verka för förtroendefulltett förhållandeett
mellan polisen och allmänheten, mellan polisen och allmänheten,
2. för de prioriteringar och föratt de prioriteringar ochsvara attsvara
riktlinjer riksdagen och regeringen riktlinjer riksdagen och regeringensom som
lägger fast för polisverksamheten lägger fast för polisverksamheten
förmedlas till polisorganisationen förmedlas till polisorganisationen,
3. utarbeta planer för polisväsendets 3. utarbeta planer för polisväsendets
beredskapsplanläggning beredskapsplanläggning,
4. föra centralt polisregister föra centralt polisregister,

nationell byrå för internationella nationell byrå för internationellavara vara
kriminalpolisorganisationen Interpol och kriminalpolisorganisationen Interpol och
upprätthålla de förbindelser behövs upprätthålla de förbindelser behövssom som
med utländska polismyndigheter med utländska polismyndigheter,

och huvudmanorganisera förvara
Polisväsendets utlandsstyrka därvidsamt
samarbeta med Försvarsmakten och
andra myndigheter.



1997:104SOUförfattningsändringarFörslag till16

utlandsstyrkan1984:309FörordningenföreslårUtredningen att om
följande:enligtändrasFörsvarsmakteninom

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande
upphävsParagrafenpåförordning tillämpas även§3 Denna

itjänstgöringförpolisavdelningcivilen
601992: 11Förordningutlandsstyrkan
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Inledning3

l Civilpolisverksamhet

Denna utredning behandlar enligt direktiven "Civilpoliser i
internationell verksamhet" insatser kan inom detsamt som rymmas
vidare begreppet polisiär verksamhet. internationellaDen efterfrågan
på poliser för dessa insatser har ökat, vilket tillsammans medtyper av

ökat svenskt deltagande motiverar civilpolisverksamhetenett att
studeras närmare.

Polisens uppgifter

"civilpolis"Termen har för avskilja kategori poliseranvänts att en
från militärpoliser. Med civilpoliser inom i andraFN,avses
internationella organisationer Västeuropeiska unionen VEU samtsom
i biståndsverksamhet i regel poliser från olika länder medverkar isom

fredsfrämjande insats i konfliktdrabbat land för övervaka,ett atten
utbilda och den lokala polisen. I några fall därassistera rättssystemet
inte fungerat i område har civilpoliser haft exekutivaett även vissa
polisiära uppgifter i avsaknad lokal poliskår. Civilpoliser i dessaav en
insatser har i varierande grad verkat samtidigt med militär personalen -

eller obeväpnade observatörer. Civilpolisinsatser hartrupp
huvudsakligengenomförts beväpning. de få fall civilpoliserI varitutan
beväpnade, har detta skett lätta eldhandvapen avsedda förgenom
självskydd. För svensk del kan begreppet "civilpolis" härledas ur
förordningen utlandsstyrkan1984: 309 inom Försvarsmakten, därom
det i förordning3 "Denna tillämpas på civilatt ävenanges en
polisavdelning för tjänstgöring i utlandsstyrkan".

De årens utveckling har medfört FN och andrasenaste att
organisationer i andra konflikter tidigare och medagerat äntyper av
andra medel. Engagemanget har också skett i fler faser ettav
konfliktförlopp tidigare. Poliser har varit de medelän ett av som

fleraoch slag arbetsuppgifter har kommit utförasanvänts attav av
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karaktärisera rättsbistånd,uppgifterpoliser. dessaNågra är att somav
fredsfrämjande insats. utförligdel Envilket kan merav envara en

återfinns kapitelutvecklingen i 6den allmännabeskrivning av
beskrivs antal faser ikonfliktlösning.Konflikter och Där även ett ett

uppgifterpresentation dekonfliktförlopp. En närmare somav
Svenskainternationell tjänst i kapitel 9ianförtrotts poliser ges

pågående polisinsatser.genomförda ocherfarenheter av

kommituppgifter fredsfrämjande insatseralltfler iEfterhand attsom
preciseringbehovpoliser har det uppståttutföras ett av en avav

överväganden, ochbedömningarkapitelcivilpolis. 12begreppet I
civilpolis i dennaMedtill begrepp.förslag lämnas förslag avsesennya

nationellafrån sin ordinarietjänstledigpolisutredning ärsomen
fredsfrämjandeutomlands ipolisför tjänstgörabefattning att ensom

organisation ellerinternationellFN,insats annanav ensom arrangeras
land.Sverige ochöverenskommelse mellanefter direkt annatetten

hänseende inte fråntjänstgöring i operativtunder sinCivilpoliser leds
rekryterad polischef, Policeinternationellthemlandet, utan enav

försärskild FN:sunderställdvanligtvisCommissioner, representanten
bemyndigadochuppdraget ansvarigförellergeneralsekreterare annan

FN-företrädare.

Interpol behandlasEuropol ellerpolissamarbete inomInternationellt
utredning.inte i denna

ochför allmän ordninguppgiftMilitärpolisens är att ansvara
dessa.förebygga brott inom Iförbandmilitärasäkerhet inom samt att

ingåttregelmässigtharFN-kontingentersvenska en
militärpoliskompani.inomför tjänstmilitärpolisavdelning ettt.ex.

ifall varit poliseri någramilitärpoliser harsvenska ävenDessa
uttagning. Militärpolisemaförvarit kravdetta har inteSverige, ettmen

sintjänstgöring underför sådanutbildatsbland demrekryteras som
behandlar inteutredninggrundutbildning. Dennamilitära

roll.militärpolisens

finns i fleraorganiserad polisstyrkamilitärtGendarmer är somen
de länder gendarmerupprätthållande i landet. Iför ordningensländer

beväpningnyttjatränade fördessaförekommer attsamtatt tyngreär
aldrig funnits iGendanneristyrkor harförbandsfonner.uppträda i

internationellaeller andrautnyttjats FNinte hellerSverige. harDe av
harEnskilda gendarmerverksamhet.fredsfrämjandeiorganisationer

polisstyrkor.förband imilitärai såväldock ingått som
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En internationell fredsfrämjande insats benämns i regel som en
"mission", United Nations Angola Verification Mission,t.ex. eller
"styrka" force United Nations Protection Force.t.ex. Insatsema iär
regel kända under sina respektive förkortningar, tillmest exempel
UNAVEM och UNPF. civilpolisutredningenI används ordet "insats"

Ävenmed "mission" och "styrka". "operation"synonymt används
ibland till orden mission, styrka respektive insats.som synonym

Civilpoliskomponenten sammanhangi störreett

Civilpoliser i regel flera komponenterutgör ien av en
fredsfrämjande insats. sådan missionEn kan förutom poliser innehålla

betydande inslag beväpnad andraett civila komponentertrupp samtav
poliser. Det förekommer också missionerän där civilpoliser arbetar

tillsammans med obeväpnade militära observatörer närvaroutan av
beväpnad På tid har det förekommittrupp. polisiäraäven rentsenare
missioner militär Civilpoliser ingår iutan närvaro. som en
fredsfrämjande mission bildar tillsammans Civilian Police Unit,en
vanligen förkortad CIVPOL. Förkortningen förekommer i utredningen
främst i kapitel 9 Svenska erfarenheter genomförda och pågåendeav
polisinsatser.

Kort tillbakablick

första FN-insatsenDen med civilpolis-inslag FN-operationen ivar
Kongo åren 1960-1964, där det ingick mindre polisstyrka frånen
Nigeria. civilpolisiäraDenna insats blygsam omfattning ochvar av
dessutom så knuten till militärpolisavdelningennära dessatt
självständighet starkt beskuren. verkligaDen startpunkten förvar
polisiär verksamhet fredsfrämjandei syfte brukar till Unitedanges
Nations Peacekeeping inForce Cyprus UNFICYP år 1964. Denna
insats fortfarande.pågår Sverige deltog under de första29 åren med en
kontingent poliser. Nästföljande15 FN-insats med civilpoliserom ca
skedde inom United Nations Transition Assistance Group UNTAG
vid avkoloniseringen Namibia åren 1989-90. Sverige deltog ävenav
där med civilpoliser.75 Därefter har civilpolisiära insatsermestsom
organiserats i dussintal olika konfliktområden, Kambodja ochett t.ex.
Bosnien-Hercegovina. Sverige har haft 150 poliser imestsom ca
samtidig utlandstjänst.

Sammanlagt har svenska1 600 poliser till och med juni 1997ca
tjänstgjort civilpoliser i fjorton FN-styrkor i två styrkorsamtsom som
organiserats Västeuropeiska unionen VEU. Sedan år 1989 harav

kvinnliga poliser haft möjlighet delta,även vilket medfört 40att att ca
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poliser i utlandsstyrkan inomkvinnliga poliser tjänstgjortsvenska som
i begränsadförekommer,Försvarsmakten. Sedan några år men en mer

multilaterala ochutomlands i andrasvenska poliseromfattning, även
fredsbevarande insatserna.de traditionellasammanhangbilaterala än

utförligt i kapitel 9 SvenskaskildrassvenskaDet engagemanget mer
polisinsatser.pågåendegenomförda ocherfarenheter av

arbete,och Säkerhetsfrämjandeinternationellt freds-Deltagandet i
Sverigesvarit hörnsten iunder lång tidregi, harfrämst i FN:s en

fredsbevarande operationema harsäkerhetspolitik. Deutrikes- och
och landet.både inom FNsammanhanganalyserats i flera utom

beskrivning samtligakomprimeradexempelvispublicerar överen
The Bluefredsbevarande operationer i bokenavslutade och pågående

Konflikter ochkapitel 6upplaga utkom år 1996. ItredjeHelmet, vars
medför vadredogörelsekonfliktlösning nämnare avsessomges en

fredsbevarandeförhållande tilldessasochfredsfrämjande insatser
operationer.

dehar fokuserats påoch studiergenomförda utredningarTidigare
operationema.fredsfrämjandedeimilitära komponenterna
huvudsakligensvensk sidafrånharCivilpolisverksamheten

skrifter utarbetatsminnesböcker ochformidokumenterats avsomav
sida harstatsmaktemasFråni missionema.deltagitdem som

översiktlig form.endast itidigare belystscivilpolisverksamheten

på fältetför arbetetUtgångspunkter3.2

PolicePeacekeepingStandards forCriminal JusticeUnited Nations

efter vilkatillväsentligt kännafältet detpoliserna påFör är att
detarbete. Härvidlokala polisensdende skall bedöma ärkriterier

delsrättigheterna,de mänskligadelsnödvändigt ha kännedomatt om
bedömningenunderlättavärdlandet.i Förde nationella lagarna att av

värdlandetsrespekterasrättigheternamänskligahuruvida de av
upprättadändamålför dettasedan februari 1994polisväsende, finns en

Criminalbetitlad "United Justiceregler Nationssammanställning av
utarbetadSammanställningenPolice".Standards for Peacekeeping är

detbildarvilka tillsammansoch de regleri Wienvid kontorFN:s utgör
bedömerdeutgår ifrån sinacivilpoliserna närrättesnöre som

arbete.övervakade kollegors
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Standards forUnited Criminalbygger Nations JusticeSammantaget
källor. Till följdregler hämtade 20 olikaPeacekeeping Police på avur

betydelse i sammanhanget återges den i sin helhetsammanställningens
bilaga i utredningen.i 6

Civilian Police HandbookUnited Nations

inflytande fleramission underPolisverksamheten i utövas aven
de United Criminalde viktigaste Nations Justicedokument. Ett ärav

avsnitt. Andra dokumenti föregåendeStandards nämntssom
legala grunden for internationellai kapitel 8 Dennärmarepresenteras

omfattande till sitt sidantal.dokument relativtinsatser. Flera dessa ärav
likalydande flera FN-insatser. syftedelar i Ii väsentligaDe attär

därför utarbetats Unitedmissionema harpåskynda starten enav
i oktober därHandbook, utgiven 1995,Civilian PoliceNations

samlats. Handbokenandra generella dokumentStandards och utdrag ur
medförs vid tjänstunderlättar den påformatutgiven iär attett som

fältet.
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4 Uppdraget och dess avgränsningar

Regeringen beslutade utredningens direktiv den december19 1996om
Dir. 1996:122. Utredningen, arbetat under namnetsom
Civilpolisutredningen, skall enligt dessa direktiv:

"1. bedömning den framtida internationellagöra efterfråganen av
svenskt deltagande i insatser med civila poliser, särskilt vadav avser

olika insatser kan komma i fråga och vilka organisationertyper av som
kan tänkas efterfråga svenskt deltagande. Härvid bör såvälsom

bilaterala insatser insatser inom för internationellasom ramen
organisationer FN, m.fl.EU, VEU beaktas.

lämna förslag på svenska riktlinjer avseende insatser med civila
poliser. Detta skall inkludera konkreta rekommendationer kansom
ligga till grund för ställningstagande beträffande svensk medverkan i
enskilda insatser. Rekommendationema skall svensktäven avse
agerande förFN stärka organisationens förmågagentemot att att
genomföra civila polisinsatser.

lämna förslag på hur verksamheten medäven svenska
civilpolisinsatser kan organiseras och administreras hur utbildningsamt
kan bedrivas. Slutsatsema den interna utredning dessa frågorav om

avslutatRPS i september 1996 skall beaktas.som
Försvarspropositionens förslag särskild koordinator förom en

utbildning för civil och militär personal skall tjänstgöragemensam som
i internationell verksamhet skall utgångspunkten för den delutgöra som
gäller utbildningsfrågan. förslagetOm innebär fler elleratt större
civilpolisinsatser kan förväntas skall ñnansierings- och
personalförsörjningsfrågoma också behandlas.

utgångspunkt för utredningen redovisa och analyserasom
svenska erfarenheter från deltagande i internationella civilpolisinsatser.
Tyngdpunkten skall ligga depå uppdrag där civilpoliser ingått som en
komponent i operation också bestått militära, diplomatiskaen som av
och humanitära insatser, inom för FN, VEU delDenna böretc.ramen
innehålla beskrivning hur mandaten för de olikaen av
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uppgifterna försärskilt i vad månhar utformats ochcivilpolisinsatsema
Civilpolisinsatsemas betydelseförändrats.dessa efterhand har som

särskildkonflikter böri dagenskonfliktlösningsinstrument ägnas
och problem i anledningEventuella begränsningaruppmärksamhet. av

internationellt samordnade insatserföruppdragen skett inomatt ramen
militäratill övriga civila och till debör förhållandetbelysas. Vidarebör

arbetsmetoder,och analyseras. Frågorbeskrivaskomponenterna om
behandlas. Särskiltfrågor relevans böroch andrabeväpning,t.ex. av

organisation,avseende uppdragenserfarenheternasvenskabör de
resursfördelning redovisas".ochadministration

uppgifter har bedömtsCivilpolisutredningens viktigasteEn varaav
svenska deltagandet.riktlinjer för dettillutarbeta förslagatt

frågoruppmärksammatdärvidUtredningen har röräven som
traditionelltutanför detpolisverksamhetinternationell även som

civilpolisverksamhet.betraktats som

till ochtiden den januariarbetat under 17Civilpolisutredningen har
sammanträden,denna tid har åttaUndermed den juli 1997.1 ettvarav

genomförtsekretariatet hargenomförts.heldagsseminarium,
FN-högkvarteret iKroatien, NewBosnien-Hercegovina,tilltjänsteresor

Bryssel,VEU-högkvarteret i EU-Bryssel,NATO-högkvarteret iYork,
ochi Washington Ottawautrikesministeriemakommissionen DG 1A,

vid irepresentationen OSSEsvenskabesök från denmottagitsamt
sammanlagtminnesanteckningar förts vidtillfällen harWien. Vid dessa

samtal.trettiotal olikaett

verksamhetenoffentligaintemationaliseringen denökadeDen av
företagits ioch studierutredningar tillsattsandratill flerahar lett att

civilpolisutredningensmedberöringområden harbelysasyfte att som
följandesekretariaten vidkontakter medhaftUtredningen haruppdrag.

avslutade utredningar:pågående eller nyligen

1996: 45,rättsväsendet JuBistånd inom Ds0
studie 1997:18verksamhet Ds UDKonfliktförebyggande en0 -

ställningoch folkrättsligauppgifterandraPolisens och gruppers0
dir. 1996: 04väpnad konflikt Fövid

internationellainförutbildningcivil och militärSamordning0 av
dir. 1996: 111humanitära insatser Föochfredsfrämjande

0Översyn fredsfrämjandeFörsvarsmaktensförreglernaav
dir. 21utomlands FÖ 1997:verksamhet
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Utredningen har haft kontakt med projektledningen foräven
Försvarshögskolans forskningsprojekt Cooperation, Command and
Control Peace-keepingUN Operations. Utredningen har slutligen
tagit del den uppdrag Polishögskolanpå utarbetade utredningenav av

huvudmannaskapet för poliser i utlandstjänst.om
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5 svenskaDet år 1997engagemanget

Under juni månad 1997 bidrar Sverige med 100 poliser ica
internationell tjänst, fördelade enligt nedan.

Poliser anställda i utlandsstyrkan5.1 ärsom

inom Försvarsmakten

16 poliser i United Nations Transitional Administration for0
Eastern Slavonia UNTAES i Kroatien

poliser50 varav kvinnliga5 i International Police Task Force0
IPTF del United Nations Mission Bosnia andsom en av
Herzegovina UNMIBH

2 poliser i United Nations Human Rights Verification Mission in0
Guatemala MINUGUA

20 poliser i United Nations Angolan Verification Mission III0
UNAVEM III

2 poliser i Multinational Advisory Police Element MAPE i0
Albanien. MAPE organiseras VEU.av

Sammanlagt har alltså 90 poliser kontrakt med Försvarsmakten for
tjänstgöring utomlands poliser, 85 och fem kvinnor.mänsom varav

Förmånema för de poliser ingår i FN-mission utgörssom en av en
nationell del utbetalas direkt svenska och delstatensom ut-av en som
betalas FN. De nationella förmånema regleras i förordningenav
1984:31 till anställda i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten och ut-

blandgörs annat av
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befattningsarvode,0
särskilt tillägg samtett0

förrätt-dagtraktamentet fördagtraktamente 15 %utgörett avsom0
utlandsreseförordningen.ningsplatsen enligt

och beroende denför alla missionerBefattningsarvodet likaär av
ef-FörsvarsmaktenfastställsSverige. Nivånpolisen har igrad avsom

Rikspolisstyrelsen. Månads-ochArbetsgivarverkethörandeter av
kronor.i svenskaarvodet nedananges

30 500polisintendent0
28 500kommissarie0

10025inspektör0
24 700polisassistent0

beslutade denregeringenförmåntilläggetsärskildaDet är somen
enligtmissionemamellan de olikavarierarTilläggetmaj 1997.29 en
Bedöm-i förordning.ochregeringenbedömning görs angesavsom

för respek-tjänstgöringsförhållandenaifrån svårighetenutgårningen
månatligaföljandeoch omfattarskattepliktigtTilläggetområde.tive är

svenska kronor.belopp i

000Bosnien-Hercegovina 4iIPTF0
0002i KroatienUNTAES0
000i Angola 5UNAVEM III0

2 000GuatemalaiMINUGUA0
0003i AlbanienMAPE0

i svenskaangivetföljande belopptilluppgårDagtraktamentet
kronor.

Bosnien-Hercegovina 56iIPTF0
83i KroatienUNTAES0

Angola 71iIIIUNAVEM0
35GuatemalaiMINUGUA0

observatörer,med militärai likhetförväntas,Civilpoliser i FN-tjänst
hand. Förförnödenheteroch andrabostad, attanskaffa matatt egen

AllowanceSubsistenceMissionbetalarmöjligt FNdetta ettgöra
amerikanska dollarutbetalas icivilpolisema. MSAtillMSA per

enligtaktuella missionemademellanoch varierartjänstgöringsdag
följande:
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i Bosnien de förstaIPTF 120 30 dagarna, därefter 900

i Kroatien deUNTAES 120 30 första dagarna, därefter 900

UNAVEM i Angola inklusive förläggningIII 600

i Guatemala de förstaMINUGUA 104 30 dagarna, därefter 820

insatsen i Albanien utbetalas traktamenteFör enligt
utlandsreseförordningen 166 kronor dag fri bostad på svensksamtper
bekostnad. beror på ingen internationell organisation betalarDetta att
MSA-traktamente eller liknande.

genomsnittliga nationellaDen årskostnaden för polis ien
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten 600 kronor.000är ca

de civilpoliser i juni ingår i utlandsstyrkanAv 1997 inomsom
Försvarsmakten kommer hälften från Stockholms län ochnästan en
femtedel från företräddaSkåne län. Ytterligare län medär äntre mer en

Åttapolis medan nio län företrädda med endast polis. landetsär en av
tjänst23 län har ingen civilpolis i i utlandsstyrkan inom

Försvarsmakten.

Poliser i utlandstjänst anställda5.2 ärsom

Försvarsmaktenandra änav

poliser tjänstgör utomlands poliserDe utan attsom som vara an-
ställda i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten, vanligtvis anställdaär av
Rikspolisstyrelsen Polishögskolan. dessa fall finnsvia avtal mellanI ett
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Sida och
Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen fakturerar löpande till Sida för

Arbetsuppgifterna för dessauppkomna kostnader. poliser har i regel
bestått verka eller polisrådgivarei lärare i land däratt ettsom

efterfrågas för byggainternationell hjälp poliskår.att upp en

dem skall tjänstgöra utomlands längre månaderFör än tre0 som
sker s.k. inkommendering till Polishögskolan. Anställningsvillkoren

i beslutet inkommendering och beståranges om av:
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grundlönordinarie0

i månadenkrlärararvode på 2 000funktionstillägg0

Utlandsreseförordningenenligtutlandstraktamente0

sinbehåller polisernamånaderunderstigertjänstgöringstidenOm tre
myndighet.ordinarievidanställning

månaderöverstiger ersättsanställningenOm sex
fastställs Statensutlandstilläggutlandstraktamentet ett avsomav
hard-shipstilläggs.k.kommadetta kanTillutlandslönenämnd. ett som

Rikspolis-betalasBostadskostnadennämnden.fastställsdetäven avav
formutlandstjänstgöring iförAnställningstyrelsen. av

arbetsmarknadensmellanförhandlingskerinkommendering utan
parter.

utlandsstyrkanutanförsvenskadetOmfattningen engagemangetav
fördeladetill elvajuni 1997iuppgårFörsvarsmakteninom personer

följande.enligt

SalvadorElipoliserTre0

palestinskadeitvå insatseriTvå kvinna,poliser, envarav0
områdenasjälvstyrande

fredsövervakningHebron föripoliserTre0

ArushaiRwandatribunalenipolisEn0

iJugoslavientribunalen Haagpoliser iTvå0

iinsatserolikaavslutades tvåpågåttutredningentidenUnder som
dessauppföljningkvinna. EnpoliserfyramedSydafrika avvarav en

november 1997.ochoktobertillplanerasinsatser
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6 Konflikter och konfliktlösning

6.1 Det globala perspektivet: Nyare typer av

konflikter

6.1.1 Nya utgångpunkter för internationell politik

Det internationella har under 1990-taletsystemet förändrats på ett
genomgripande kallaDet krigetssätt. kombination politisk spänningav
och förutsägbarhet har förhållandevisersatts rörligtett ochnu av
svårförutsägbart läge. Riskerna för såväl interna regionalasom
konflikter har ökat. De internationella politiska förhållandena harnya
hittills medfört lokala och regionala konflikter,att till skillnad från vad

vanligt under det bipolära supennaktssystemets tid, förblivitsom var
just lokala och regionala omedelbara globala återverkningar.utan Detta
förhållande riskerar emellertid samtidigt sänka tröskelnatt för att
sådana konflikter till väpnad nivå.trappas upp

Utvecklingen samarbetet för förebygga och lösa konflikteratt iav
Europa går allmänt i positiv riktning. Konfliktemasett i det tidigare
Jugoslavien och krisen i Albanien visar samtidigt våldet politiskatt som
metod inte har försvunnit från Europa. Behovet därför fortsattär stort

ytterligare stärka detatt säkerhetspolitiska samarbetetav och att
vidareutveckla instrumenten för förebygga och hantera konflikter.att
Insatser med poliser viktigt instrumentär i detett sammanhanget.

Europeiska unionen EU i utvecklingenutgör navet ochmot en ny
varaktig alleuropeisk säkerhetsordning. EU:s utvidgning detutgör
viktigaste bidraget i skapandet fredligt och demokratisktett enat,av
Europa. En rad andra organisationer också viktiga bidrag till arbetetger
för fred och säkerhet i Europa, inte minst Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa OSSE, North Atlantic Treaty Organisation
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särställningintarOSSEVEU.unionenVästeuropeiskaochNato en
mandatgivande funktion. Natosinochmedlemskretsbredasingenom

betydelsefulla bidraggivitBosnien-Hercegovinaiinsatsernahar genom
betydelse. Det ärocksåutvidgning storärfredsarbetet. Nato:still av

helaför Europa.säkerhetenökarske påkanden sättviktigt ettatt som

iorganisationernaregionaladeharvärldendelari andraOckså av
inomkonflikthanteringsig ibörjatomfattningväxande engagera

ochfredmedinternationellaandraochFNregion. Förrespektive organ
förbättrats.radikaltverkaförutsättningarnauppgift har attsäkerhet som

grundhandlingsförlamat på attoftatidigareSäkerhetsrådet avvarsom
använde ettflitigt vetorättenmedlemmarnade agerar nupermanenta

konflikter.mellanstatligasåväl internavidhelt sättannat som

konflikterNya6.1.2

huvudsakligende ärkonflikternas.k. ärde attUtmärkande för nyare
världsdelar.allaåterfinns ideobservation är attinomstatliga. En annan

ökatharomfattningenföreteelseförvisso ingenInbördeskrig är menny
nittiofyrafyra1989-1994periodenUndermarkant.högst avvar

Övriga formerolikamellanstatligtraditionell typ. avkonflikter varav
internaantalettill detOrsakerna storakonflikter.väpnadeinterna

och religiösaetniskaNationella,komplexa.ochflerakonflikter är
varit ochterritorier har ärochråvarorkonkurrensmotsättningar, om

konflikter harVissakonflikter.ochmotsättningartillkällaalltjämt en
ochvärldskrigetandraalltsedanlatentavaritharochhistorialången

konflikter harAndraföljde.därefteravkoloniseringperiodden somav
rådde.dåordningdenföljduppstått somavsom en

deproblemfri. Fleraintei sigAvkolonaliseringen nyareavvar
problemochsvårigheterbetydandeibörjanfrånhamnade varsstaterna

storrnaktemasgrundfördröjtsochförsvåratsoftalösning av
Vidarestrategiska intressen.ochinflytandeideologisktkonkurrens om

medförtvärldsordningen attbipoläradenupplösningenhar av
"klientstater".fornasinaintresseminskatgradvisfåttsupermaktema av

samtidigtväpnad nivåtilleskaleratdärvidharkonflikterrad somEn
uteblivetgrundpåblandländer,vissa annatförsvårigheterna av

i detgradtill denökat statsapparatenstöd,politiskt attochekonomiskt
kollapsat.närmaste
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Dessa "nya" konflikter i betydande utsträckning
multidimensionella. Med detta de, förutom politiska ochattavses
väpnade motsättningar mellan innehåller elementparterna, av
genomgripande samhälleliga och ibland också internationella
ramiflkationer, till exempel etnisk rensning, flyktingströmmar,
samhällsorganens sönderfall och inslag irreguljära militära förband.av
Eftersom flera de sedan länge existerande gränskonfliktema bestårav
vid sidan de konflikterna, antalet krishärdar i världenär stort.av nya
De allra flesta dessa konflikter medför allvarliga konsekvenser förav

icivilbefolkningen.

En viktig iakttagelse också varje konflikt har sin speciellaär att
prägel. medför svårigheterDetta kategorisera konflikter i generellaatt
modeller liksom besluta vilken eller vilka fredsfrämjandeatt om
åtgärder lämpade.är mestsom

6.2 generationEn insatser: möjligheterny
svårigheteroch

6.2. Möjligheter1

förutsättningarNya för internationella ochinterventioner
internationellt ingripande

Under det kalla kriget förhandlingarna i säkerhetsrådFN:s starktvar
påverkade maktpolitik och stormaktemas tävlan utvidga ellerattav ren
konsolidera vad de ansåg sina respektive intresseområden. FN-vara
stadgans grundidé kollektivt agerande för internationell fred ochom
säkerhet då eller mindre sidan. Med undantag Kongo-sattvar mer av
operationen förhindrades i deFN allra flesta fall ingripa. Denatt
utdragna och plågsamma konflikten i Vietnam blev heller aldrig
föremål för FN-insatser. fallI 270 stoppades förslag FN-änmer om
ingripande i säkerhetsrådet. Fredsbevarande operationervetogenom
kunde bara i den omfattning och i de områdenäga rum som
stormakterna tillät. de fall fredsbevarandeI operationer sattes upp
kunde inte sedan det nödvändiga uppföljande fredsskapande arbetet
åstadkommas. kalla krigets slutDet har lett till förväntningar skapatsatt

och andra organisationerFN OSSE, EU m.fl. skall kunnaattom som
tillhandahålla effektiva mekanismer för förebygga och lösaatt
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också heltorganisationer kan påandrakonflikter. ochFN nyttettnu
inomkonflikterkonflikter mellaningripa i såväl stater.statersätt som

säkerhetsrådetantal beslut iuttryck idetta tagit sigKonkret har ett stort
medlemmarnaockså defredsfrämjande insatser där permanenta avom

medoch poliser tillsammansförbandbidrar med militärasäkerhetsrådet
har beslutatSedan år 1988 FNtruppbidragarländerna.de erfarna om

för perioden 1948-1987Motsvarande antalinsatser.30närmare varnya
Östern snabbainklusive Cypern. DenMellerstasju i13, varav

möjligt förblivit politiskt FNdel dettill påökningen beror attattstor

ingripa.

i april dåägde 1988i utvecklingentrendbrottviktigtEtt en avrum
Pakistan kundeAfghanistan ochobservatörsmission iorganiseradFN

iständiga medlemmarsäkerhetsrådets partupprättas trots att varaven
till sinlitenmission ehurukonflikten. numerär, storDenna avvar,

generationens"denden första "nyakom blipolitisk betydelse och att av
FN-insatser.

Kuwait ytterligareIraks invasionsamband med ett stegI togsav
Efterfred och säkerhet.förinternationellt samarbeteökatmot

samtliga medlemmarsäkerhetsrådetskundekrigsutbrottet år 1990
grund förlegalländerresolutionstödja ettengrupp avsom gav enen

Övriga iefter beslutuppmanades,medlemsstateringripande. ett
"appropriate support".koalitionenKuwait ochsäkerhetsrådet, att ge

fredsfrämjande insatserutvecklingeni utgörsYtterligare stegett av
bemyndigatfall hardetta FNi Bosnien. IlFOR/SFOR-insatsemaav

medi samarbeteellerauthorized medlemsstater att engenom
multinationell styrka.tillskapafall NATO,i dettaorganisation, en

skett påwilling harcoalition of the ävenLiknande arrangemang
"formationer",organisationer ellerAndraAlbanien.Haiti och i

roll vidallt viktigaresåledes fåtttillfälliga, harellerpermanenta en
genomföra.endast kunnattidigare FNgenomförandet insatser somav

konflikterför lösaförutsättningarNya internaatt

för nationellrespektensammanhangetobservation iEn är attannan
hotaringripandenhindersuveränitet inte längre utgör motett som

universellaglobaliseringenSåväloch säkerhet.internationell fred som
tidigareingripande i detmöjliggöramedverkat tillhar att somnormer

Allvarliga brottangelägenheter.inreenbart betraktades motstaterssom
internenbartinte längremänskliga rättigheternade accepteras ensom

upphov tillkonfliktkanVidarenationell angelägenhet. engersomen
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mängd flyktingar för omgivande eller regioner blistor såstater ett
allvarligt problem den inte kan enskild inreatt statsanses vara en
angelägenhet.

De minskade låsningama inom i kombinationFN med insikten att
inomstatliga konflikter kan behöva bli föremål för internationellaäven

ingripanden, har gjort det lättare få till stånd fredsfrämjande insatser.att

Svårigheter6.2.2

En generation insatserny

FN hade inte de snabbt ökade kraven insatsermötaattresurser
från år 1988. Utgiftema för fredsbevarande operationer steg
explosionsartat. Antalet deltagare i sådana operationer åttadubblades på
fem år, samtidigt det svårt moblisera till FN-attsom var nya resurser
insatser. förbättrade politiskaDe möjligheterna fatta beslutatt
motsvarades alltså inte ekonomisk och administrativ beredskap.av en
Även framgångarpåtagliga noterades i Namibia, fick flerat.ex.om av
de missionema svårigheter verka. Organisationensstora attnya
trovärdighet därmed på svårasattes prov.

multidimensionellaDe konflikterna har krävt och bredareen annan
sammansättning de internationella insatser gjorts för hanteraattav som

attoch lösa konflikten; insatserna har kommit bli multifimktionella.
militäraDen komponenten samverkar idag mednärmare sättett

humanitära och samhällsbyggande delar. erfordrar ofta starktDessa ett
skydd för kunna verka. militära komponentenDen har ocksåyttre att av

detta skäl betydelsefull roll i fredsfrämjande insats. har i deFNen en
konflikterna ofta kommit verka fientlighetema fortsätteratt trots attnya

i området.

På uppdrag säkerhetsrådets och regeringschefer utarbetadestats-av
generalsekreteraren under år 1992 Handlingsprogram för fred Anett
agenda for ochpeace år Supplement tilltre ettsenare
handlingsprogrammet. Därefter har omfattande doktrinarbeteett ägt

Området emellertid komplext och det finns många försök tillärrum.
klassificeringar såväl konflikter insatser dessa. Förmotav som av
Civilpolisutredningen begreppet fiedsfidmjandeär insatser storav
betydelse och används övergripande begrepp. Med fredsfrämjandesom

Civilpolisutredningen följande:insatser avser
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förebyggande diplomati
insatserfredsbevarande

efter konfliktfredsbyggande en
åtgärderfredsframtvingande

de förutsätterkategoriernaför de förstaKännetecknande är atttre
tvångsåtgärderFredsframtvingandemedgivande. ärparternas som

äldremedgivande. Deberördainte förutsätterdefinitionsmässigt parters
"traditionelltoftaföre år 1988FN-operationema somanges

Peacekeepingl. BenämningenFirst-Generationellerfredsbevarande"
beskrivnafall, deni flerafortfarande korrektpeacekeeping är men

nödvändigt utveckladethar gjortkonfliktmönstrenutvecklingen attav
PeacekeepingSecond-GenerationMedbegreppsapparaten. termen

till syfteharinsatserbredare attsammansatta varasomavses
under kapitel VIIvidare besluta,säkerhetsråd kanfredsbevarande. FN:s

specifika ändamål. Attanvändas förfårtvångsmedelFN-stadgan,i att
kategorier har sinovannämndaefterfredsfrämjande insatsersortera

styrkorochinsatservilka ärbeslutbetydelse för sorts somom
nödvändiga.

ändrarinsatsfördrapraktiken svårt näri gränsenDet attär en
olika stadiermed ikan finnaspolisstyrkainternationellkaraktär. En av
fredsbyggandetillinsats övergårfiedsbevarandekonflikt. När enen

poliskårlandsuppbyggandeochutbildningkonflikt kanefter ettaven
iFredsbyggande kanpolisstyrka.internationelluppgift for envara en

fredsbevarande insats,formelltförinomsin ske sett mentur enramen
humanitärasåväl detbiståndsinsatsdeldet kan även somenvara av

utvecklingsinriktade området.

inriktningpolitiskSvensk6.3

för fredinternationellt arbetefrämjatraditionhar långSverige attaven
detframhållsstatsmakternagjortsuttalandensäkerhet. attoch I avsom

ibefinnerperiod viomvälvandei densvenska engagemanget ossnu-
brytafinnsmöjligheteroch med deslutkalla krigets attefter det som

uttalatRiksdagen harvidareutvecklas.aktivt bör attgamla mönster -

‘ internationella insatserförlegala grunden görs närmaredenkapitletI enom
ingripandeninternationellatillmöjligheterFN-stadgan och depresentation av

medger.dennasom
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tyngdpunkten i det fredsfrämjande arbetet bör ligga förebyggande
och humanitära insatser. Samtidigt konstateras del destörreatt en av
finansiella behöver i anspråk för insatser i konfliktertasresurserna som
redan brutit Vad gäller militära insatser framhåller statsmakterna iut.
det försvarsbeslutet sådana bedöms nödvändiga, börsenaste att om som
de så tidigt möjligt och helst förebyggande.sättas som

Sverige har under lång tid väl fungerande multilateraltansett att ett
viktig för skapa internationell fred och säkerhet,ärsystem garant atten

i synnerhet för mindre och medelstora länder. Sveriges iengagemang
fredsfrämjande arbete och aktiva stöd för och andraFN organisationers
arbete med fred och säkerhet har därför varit hörnsten i Sverigesen
säkerhetspolitik. konkret uttryck för detta SverigeEtt nationär att som
aktivt bidragit i fredsbevarande insatser alltsedanFN:s sitt inträde år

Sverige har sålunda bidragit militära1946. med observatörer ända
Östernsedan de två äldsta observatörsinsatsema UNTSO i Mellersta

och i Kashmir upprättades iUNMOGIP slutet 1940-talet. Sverigeav
deltog med bataljon i den första fredsbevarande styrkan med militären

upprättades, nämligen i årGaza 1956 UNEF. Inte minsttrupp som
kom Hammarskjölds tid generalsekretarere medföraDag att ettsom
långsiktigt har tagit sig uttryck i betydandeDettaengagemang. en
beredvillighet från svensk sida delta i fredsfrämjande verksamhet.att

de FN-operationer startades före deltogAv 13 år 1988 Sverige isom
nio. Efter Sverige deltagitår 1988 har i ytterligare tiotal insatser.ett

Sverige har vidare nationell poliskår uppgifter ochen vars
befogenheter vilar vissa och värderingar slagits fast inormer som
demokratiska former och under betydande politisk enighet.en
Civilpoliser har visat sig mycket användbara situationeri dåvara
militär eller militära observatörer inte utgjort verksamttrupp ett
redskap. civilpolisema ofta bor i hyresrum och inte iGenom att
kasemer har de lätt få kontakt med värdlandets befolkning.att
Avsaknaden hos poliserna bidrar till de inte upplevsattav vapen som

hot, vilket skapar god grund för inge förtroende hosett atten
befolkningen. finns följaktligen skälstarka så långt detDet äratt
möjligt utveckla, förstärka och förbättra möjligheterna användaatt
civilpoliser ;fredsfrämjandei tjänst.

officiellanuvarande svenska inställningen till internationelltDen
fredsfrämjande fleraframgår dokumet, bl.a. iengagemang av
regeringens skrivelse l995/96:4O inför framtidenFN 1996 årssamt av
försvarsbeslut.
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I regeringsskrivelsen anförs under rubriken Sveriges grundsyn bl. a.
följande:

"Sveriges aktiva i NationemaFörenta hörsten iutgörengagemang en
svensk utrikespolitik. Sveriges bidrag till FN:senom aren
fredsbevarande operationer, till in sarbete och tillme
världsorganisationens ekonomiska och socia verksamhet har ia
förhållande till landets storlek få motstycken.

starkaDetta har sin utgångspunkt i bredareen agemang en
säkerhetspolitis bedömning och i insikten den praktiskaom
betydelsen internationell solidaritet.av

skapar förutsättningarFN för fungerande folkrätt, detgören som
svårare för undertrycka liten rättigheter.stor stat att statsen en
Re eringen vill verka för det internationella ochrättssystemetatt
fol ytterligare stärks. FN-stadgan härvidlag centraltätten är ett
dokument.

behövs världsomspännandeorganisationDet för förebygga ochatten
lösa konflikter, forum för dialog, där små och kanett stora stater
föra sin talan."

Under rubriken regionala anförs följande:Sveriges engagemang

"Sverige deltar aktivt i utveckla det europeiska samarbetet. Detatt
nordiska samarbetet liksom Sveri i EU, Europarådetes engagemang
och betydelse. och framtidensOSSE utmaningarär storav a ens
kräver fördjupat samarbete på olika nivåer.ett manga

EU-medlemska viss säkerhetspolitisk återförsäkring ochet ger oss en
låter förenas med globalasig vårt Som EU-vä engagemang.
medlem har Sverige ofta genomslagskraft i det globalastörre

tidigare.samarbetet än

Regeringen det viktigt den europeiska unionen ställning iatt taranser
utrikes- och säkerhetspolitiska frågor utifrån globalt ektivett pers
och överensstämmelse med FN-stadgan.i utgångspunEn ärt

fredenMaastrichtfördragets föreskrift bevara och stärka denatt
internationella säkerheten i överensstämmelse med iprinciperna

Nationemas stadgaFörenta

aktioner kan ositivt bidra tillGenom sina s.k. EU olikagemensamma
FN-insatser. Regeringen vill på detta så kunna stödja FN.sätt oc

västeuropeiska unionen har oda förutsättningarDen VEU att
förtillhandahålla personal och fre sbevarande erationer ioresurser

regi. eringen önskar medverka till sker. å grundvalFN:s Re attoåservatörskapfinns beredskap i fall deltaSveriges ävenattav vissa
med personal."
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försvarsbeslutspropositionen 1996/97:4 otalförsvarI förnyelseT i
anförs fojande:2etapp

"Förenta Nationema fortsatt den enda universella organisationär som
stadgarsina och sin sammansättning kan globalt ochgenom agera

beslut säkerhetsrådet mandat för alla slagsgenom av ge
redsfrämjande insatser. Organisationenbehåller sin övergri an e

betydelse och unika roll område. Samtidigtpå står det ketta art att
i olika hänseenden genomgår allvarli kris. kris iFN FN:s ären

finnshuvudsak medlemsstaternas kris. ristande politisk viljaDet en
förse tillräckliga befogenheter och förmedFNatt attresurser

organisationen skall kunna kraftfullt. beror främstDetta påagera
intressen hos medlemsstaterna och inte minst hosmotsatta

oförmågasäkerhetsrådets medlemmar. har det funnitsDessutom en
och effektiviserahos medlemssatema reformera organisationen."att

förbättra sin förmåga leda den"FN måste att typennya av av
fredsfrämjande insatser. dessa framstår förbättradIsammansatta en

koordinerin mellan de militära och civila insatserna alltsom mer
betydelsefu länder bidrar till fredsfrämjande insatserDe FN:ssom. säkerhetsrådet bör få inflytandeinte har plats i ökat överettmen
genomförandet dessa insatser. uppmärksamhet bör ocksåStörreav

förbättrakonflikters grundorsaker. skulleDetta FN:sägnas
möjligheter konfliktförebyggande syfte. "att agera 1

innebär bland ökad förekomst och...Detta annat en av
starkare fokusering å inomstatliga konflikter med allvarliciviibefolkningen. a
konsekvenser för viktig faktor både förEn

samfundets vilja ingri och för konflikt-internationella att a
former blir den fortsatta lingen i Bosnien ochhanteringens utvec

Hergegovinaoch IFOR-operationens liksom de civila insatsemas
tat."resu

förmåga inom områdetSverige det viktigt EU:s attatt ageraanser
Sverige och Finland lade därför framkonflikthantering kan ökas. ett

regeringskonferensen skallförslag under EU:s EUattgemensamt om
förfoga hela spektrumförbättrade möjligheter detöveratt avges

instrument för effektivt och trovärdigt agerande dettakrävs ettsom
regeringscheferområde, inklusive militär krishantering. ochEU:s stats-

beslutade i Amsterdam i juni i enlighet med förslaget. innebär1997 Det
militär krishantering s.k. Petersberg-humanitära insatser och deatt
fördraget medlemsskapsuppgifter.uppgifterna skrivs in i som

skall starkare länk skapas mellan och vad gällerDärutöver EU VEUen
humanitära och krishantering. Slutligen skall alla EU-länderinsatser

EU-initierad VEU-insats kunna delta lika villkor.bidrar till påsom en
Sverige och Finland, inteinnebär länderDet äratt som som

medlemmar i skall kunna delta i sådan planering och sådantVEU,
EU-initieradebeslutsfattande i insatser.VEU rörsom
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Internationell och nationell7

organisation för polisinsatser

Mandatgivande och utförande7.1

organisationer

Nationema, FN7.1.1 Förenta

Allmänt

organisationenmandatgivande och utförandehuvudsakligadenFN är
Organisationen harinternationella fredsfrämjande insatser.vad avser

för dehumanitära insatser, resoektenbetydande roll vadäven avseren
utvecklingsbistånd. Praktiskt allarättigheterna ochmänskliga taget

speciell ställning ochmedlemmar, vilketvärldens FNärstater ger en
särskilda möjligheter.

innehållerFN-stadgan.grundas DennaverksamhetFN:s
principer för arbetetmålsättning ochmedlemskap,bestämmelser om

struktur, funktioner ochoch dessashuvudorganFN:ssamt om
medlemsstaternasbestämmelserarbetssätt. Vidare ingår rörsom

ålägga medlemsstaternaorganisationen ellerförhållande till avsersom
samtligaförpliktelser. Principenömsesidiga rättigheter och om

inblandning frågoroch icke ilikställdhetmedlemmars suveräna om
vederbörande behörighetfaller inomväsentligen stats egensom

för landsartikel Respektenåterfinns i stadgans kapitel ett annat
internaland själv sinaför varjeoch avgöragränser rätten att

länder emellan.fundamentala inslag i Iangelägenheter umgängetär
återfinns emellertid ocksåstadgankapitel statersavsamma

internationella problem och förför lösaskyldigheter samverka attattatt
grundläggande friheter.rättigheter ochfrämja mänskliga
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För Civilpolisutredningen kapitlen Fredlig lösningVIär tvister,av
VII Inskridande händelse hot fieden, fredsbrotti ochmotav
angreppshandlingar Regionala avtal iVIII FN-stadgan särskiltsamt av
intresse.

Medlemsländema har enligt FN-stadgans kapitel V artikel 24
överlåtit huvudansvaret säkerhetsrådet för "upprätthållande av
internationell fred och säkerhet". innebär bl.a. säkerhetsrådetDet haratt
behörighet fatta beslut upprättande fredsbevarande styrkoratt om av
jämte förmandat dessa. Beslut finansieringen fattas dockom av
generalförsamlingen. Generalsekreteraren högste tjänstemanFN:sär
och tillsätts generalförsamlingen efter rekommendation frånav
säkerhetsrådet. Till sitt förfogande har generalsekreteraren dels ett
kansli Executive Office of the Secretary General dels sekretariatett

uppgift förbereda förslag och efter beslut iär att att t.ex.vars
säkerhetsrådet för uppgifterna utförs. sekretariatetInomattansvara
finns nio underavdelningar, departments, med Under-Secretaryen
General eller Assistant General chef.USG Secretary ASG som

Stadgan särställning till säkerhetsrådets fem ständigager en
medlemmar Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. För
beslut i rådet krävs nio av 15 och ingen de nämndaröster att av nyss

vetorätten. övrigt medlemsländernahar likaIröstar emot
rättigheter. verksamhet finansieras via bidrag frånFN:s
medlemsländerna. Bidragen kan obligatoriska eller frivilliga på ettvara

Finansiering.beskrivs i kapitel 11 land inteEttsätt närmaresom som
betalar sina finansiella bidrag till organisationen kan förlora sin rösträtt
i generalförsamlingen.

medlemsland har möjlighet förstärka deEtt FN utöveratt
obligatoriska avgifterna. kan ske flera demDetta på Ettsätt. är attav

förställa personal till förfogande avdelning och för viss tid, s.k.en en
on-loan". Flera truppbidragande länder har valt dettapå sättatt
förstärka den i sammanhanget berörda enheten, Departmentnärmast
of Peace-keeping Operations DPKO, för höja kompetensen ochatt
kapaciteten inom för dem angeläget omrâde. bruk ifrågasättsDettaett
emellertid länder inte har detta placerasättattav som resurser
personal i eftersom det rubbar den geografiska balansen blandFN,
sekretariatets personal, vilken syftar till säkerställa FN:sytterst att
neutralitet och opartiskhet. undvika detta inrättas ibland s.k.För att
trust-funds vilket innebär medel från eller fleraavsättsatt ett
medlemsländer för visst ändamål möjlighet för givarenett utan attmen
påverka eventuella anställningar via fondens medel. Sverige har
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utnyttjat möjligheten förstärka FN-organisationen såvälatt genom on
loan-personal bidrag till dessa fonder.som

och svårigheterBegränsningar

harFN under årens lopp brottats med finansiella svårigheterstora
i vissa situationer beskurit organisationens handlingsförmåga.som

Många medlemsländer har saknat politisk vilja och kanske också i
några fall ekonomiska möjligheter betala de medelatt uttaxeratssom
för världsorganisationen. gäller såväl för den reguljäraDetta budgeten

för bidrag till de fredsbevarande operationema vilka betalas enligtsom
särskild skala.en

finansieringsmöjligheterFN:s gränssättande för antaletär
operationer och dessas sammansättning. till följdInsatser som av
resursbrist inte kan organiseras tillfredsställande skadar tilltron till
organisationen. också angelägetDet före beslut insatsFNär att ett om
erhåller tillräckliga försäkringar medlemsländerna villigaäratt attom
bidra med personal till insatsen. flera fall har inte iI FN regi haftegen
möjlighet verka den genomförande organisationen. harDettaatt som
emellertid inte i någon avgörande omfattning minskat betydelsen FNav

organisation.mandatgivande Särskilt fredsframtvingande insatsersom
har skett medlemsstater "coalition of theatt en grupp avgenom
willing", efter mandat från säkerhetsråd, ingripit. fallFN:s I någraett
har säkerhetsrådet bemyndigat medlemsstaterna eller iatt agera genom
samarbete med regional organisation. Exempel på insatseren som
genomförts andra aktörer, efter beslut finns iFN, Korea,ettav men av
Kuwait, Rwanda, Haiti Bosnien-Hercegovina.samt

Ytterligare svårighet för har varit den långaFNen
igångsättningstiden för insats. diplomatisk och politiskNären en
förhandlingslösning resulterat i FN-styrka skall etableras detäratt en
angeläget denna kommer plats finns dockpå inbyggdDetatt snarast. en
motsättning mellan tidigt plats och ha fullt fungerandeatt attvara en
organisation. har inte haft stående styrka till förfogandeFN ochen
inom medlemsländerna finns varierande beredskap ställaatten
personal och materiel till förfogande. Förväntningarna iFN
insatsområdet kan och det därför avgörande betydelseärstoravara av
för organisationens trovärdighet kanden tidigt.att agera

Många aktiviteter har påbörjats inom för utvecklaFN att
verksamheten med fredsfrämjande insatser beredskapsstyrkor,
snabbinsatskapacitet, mobilt högkvarter, situation centre, lessons
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Canada ochdenBl.a. harm.m..leamed, utbildningsteam av
of RapidFriendsYork-gruppenleddaNederländerna New

Sverige ingår,därReaction,RapidDeployment tidigare även
tankardekonkretisera någrautveckla ochförsökaföresatt sig att omav

i Engeneralsekreterarenden förrelanseradessnabba insatser avsom
fred.dagordning för

harSystemStand-by ArrangementUNberedskapsregisterEtt
överblick vilkenSyftet skapaantalunder år. överutvecklats är attett en

ställa tillbereddamedlemsstaternastyrkoromfattning och är atttyp av
vilken tid FNframgå inomskall ocksåregistretförfogande. AvFN:s

vilkentillgängliga ochstyrkornamedkan räkna typgörsatt av
påskynda den planeringochunderlättamedför, allt förutrustning de att

hade länder1996 62årVid utgångenmission.föregår avensom
dockbörDettill detta attanmält 000 noteras80 arrangemang.manca

tillgodosett 45 000väl cainfanteri-/skytteförbandmedan behovet ärav
inte anmältSverige har900.till endastpoliserandelenuppgårman ca

poliser.

civilpoliser imeddeltagandeerfarenheternasvenskaDe av
biståndsinsatser,vissainklusivetjänst,fredsfrämjandeinternationell

ochgenomfördaerfarenheterSvenskai kapitel 9redovisadefinns av
polisinsatser.pågående

DPKOPeace-keeping Operation,ofDepartment

omorganisationmedsambandiinrättades år 1992DPKO, avensom
deledningenförDPKOUSG.FN-sekretariatet leds avansvararenav

länderfrån 69000sammanlagt 25medFN-missioner17 personerca
missioner har åttadessa 17närvarande pågår. Avförsom

förkapitel,tidigareframgåttSverige deltar,civilpolisinslag. ettavsom
VEU-ledd insats.ochFN-missionerfyrapoliser inärvarande med en

militärer. Av130400 ärarbetarDPKOInom capersoner varavca
återstoden onochanställdafast FNpersonalen 285den totala är avca
SupportOflices: Planningtvåindelat i samtloan. DPKO är

Operations.

generallöjtnant,ledsSupport,Oflice of Planning av ensom
ledsdivision,Planningunderavdelningar:tvåindelas i avsom

AdministrationFieldrådgivare,militäregeneralsekreterarens samt
befattningshavare.civilledsDivisionLogistics ensom av
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Oflice of Operations indelat i divisions, förär varderatre Europaen
och Latinamerika respektive Asien och Mellersta Ostem Afrika.samt

Vid DPKO tjänstgör för närvarande våren 1997 fem svenskar,
samtliga on loan hos Office of Planning Support. En dessa ärav
polis och tillhör Civilian Police Unit.

Civilian Police Unit har sju anställda: polisrådgivare Policeen
Adviser chef, Deputy Police Adviser, fyra handläggare Desksom en
Officers assistent. Av personalen endast chefensamt ochären
assistenten anställda övrigaFN; on loan från Italien,ärav
Nederländerna, Norge, Spanien respektive Sverige. Civilian Police Unit
inrättades den 18 maj Sedan1993. september 1995 leds enheten denav
indiske polischefen Om Prakash Rathor. Av enhetens arbetsbeskrivning
kan utläsas enheten skall:att

1."Ge råd och vägledning vid anställning lämpliga poliser förav
fredsbevarande operationer

2.Hålla samband med medlemsländemas FN-representationer i
civilpolisfrågor

Lämna råd till andra inom i civilpolisfrågorDPKO
Lämna råd beträffande "civilpolis-konceptet" i pågående

operationer
Tillsammans med Training Unit utarbeta CIVPOL-manualer och

handböcker
Lämna råd och upplysningar till medlemsländer och andra

organisationer
Förbereda och/eller revidera ochSOP andra Guidelines för

civilpoliser".

befattningsbeskrivningamaUr for personalen kan vidare utläsaman
enheten skall lämna råd vid uttagningen polischeferatt i de olikaav

operationema, råd till dem de fältetpå förberedanär är ute samt attge
s.k. of reference, dvs. dokument preciserar polisernasterms som
arbetsuppgifter. intresseAv enheten skall åstadkommaär även att ett
"institutionellt minne" utgångspunkt för utveckla doktrin förattsom en
civilpoliser.
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säkerhet och samarbete iOrganisationen för7.1.2

OSSEEuropa,

det sedan år existerandejanuari då 20bildades den 1995OSSE 1
säkerhetskonferensen ESKEuropeiskaförhandlings-fommet

internationellövergick till bliinstitutionaliserades och att en
förutomsäkerhetsbegrepptillämpar brettorganisation. OSSE ett som

rättigheter,omfattar mänskligasäkerhetsfrågormilitära även
medlemsländer,haroch principer. OSSE 55demokratifrågor rättstatens

med såvälorganisatorisk uppbyggnadochdäribland Sverige, en
saknarOrganisationenämbetsmannamässiga instanser.politiska ensom

stadga.lagligen bindande

organisation enligtregionalförklarade sig år 1992OSSE vara en
medlemsländers nationellaflerakapitelFN-stadgans VIII. I

särställning.intar jämte FNdäribland Sveriges, OSSElagstiftning, en
regeringen bemyndigatsuttryck idet sigSveriges del attFör attt.ex.tar

OSSE-beslutadetjänstgöring iutomlands förstyrkasända väpnaden
framgår lagen 1992:1153förutsättningardeinsatser enligt omavsom

fältrepresentationer itjänstgöring utomlands. OSSE:sförväpnad styrka
instrumenten ide viktigasteländernärvarande elvaför utgör ett av

försyfte. Mandatenkonfliktförebyggandeiarbeteorganisationens
representationför respektiveutfonnade. Chefemaindividuelltdessa är

Wien försitt område tillutvecklingen inomregelbundetrapporterar om
representation bestårVarje 5-medlemsstaterna.befordran tillvidare av

juristerantalmed erforderligtförstärktadiplomater10 t.ex.experter,
eller militärer.

Ännufredsbevarande insats.beslutprincip fattakan iOSSE om en
omfattandeharinte fattats. Däremotbesluthar något sådant ett
operation ifredsbevarandeförberedaförplaneringsarbete utförts att en

fredsuppgörelse.efterkunna inledasskulleNagomo-Karabach, ensom
kanmed civilpolisermissionorganiseratinteOSSE har ännu menen

det.komma göraatt

unionen,Västeuropeiska VEU7.1.3

flera länkarhargrundades i 1948,äldsta formi sinVEU, marssom
s.k.denrättsliga grundentill och NATO. Den utgörsEU av

i EU:soktober VEUfrån 1954.Brysseltraktatenmodifierade nämns



SOU 1997: 104 47

Maastrichtfördrag och har ingått serie överenskommelser meden
NATO.

VEU:s nuvarande operativa roll har sin huvudsakliga grund i en
deklaration ministerrådVEU:s gjordes i juni i den1992 tyskaav som

Petersberg. PetersbergdeklarationenI förklarar medlemsländernaorten
sin beredskap hålla alla militära enheter tillgängliga föratt typer av
uppgifter under ledning VEU.av

Militära enheter VEU:s uppdrag kan, förutom attsom agerar
bidra till det territorialförsvaret,gemensamma ges

humanitära uppdrag och räddningsuppdrag,I

fredsbevarande uppdrag,0

militära uppdrag vid krishantering, inklusive fredsframtvingande0
åtgärder.

kan anmodaEU VEU genomföra vissa insatser enligt artikel Jatt
i4.2. Maastrichtfördraget. saknarVEU stående styrkor, och äregna

beroende VEU-ländemas nationella kanVEU också fåav resurser.
tillstånd utnyttja vissa NATO-resurser. VEU:s medlemmar har tillatt

särskild databas anmält vissa sina förband lämpliga fören av som
VEU-uppdrag. Sverige har observatör lämnat uppgifter till VEU:ssom
databas förband skulle kunna lämpade för Petersbergs-om som vara
uppdrag jämför avsnittet organisationFN:s och planeradeäven om
snabbinsatsförband. Beslut eventuella bidrag till specifikom en
operation fattas dock frånnationellt fall till fall.

Under år har med insatser f.d.VEU i Jugoslavien.agerat tresenare
SharpguardDen Operation i Adriatiska havet syftade till säkraatts.

det beslutadeFN embargot Jugoslavien. Operationenmotav
genomfördes under kommando med NATO. VEUgemensamt
ansvarade för fyra fartyg och spaningsflygplan. Operationsex
Sharpguard genomfördes efter beslut i juni och juli1992 1993. aprilI

beslutades1993 skulle biståVEU Bulgarien, ochUngern Rumänienatt
med förstärkning sanktionsövervakningen insatser påen av genom
Donau. VEU-styrka beståendeEn poliser och tulltjänstemän250av ca
upprättade kontrollområden i vilka utförde drygt 6 700tre man
inspektioner och övervakningsuppdrag. juli grupperadeI 1994 VEU en
internationell poliskontingent i med uppgiftMostar bistå i skapandetatt
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ha 182staden. Styrkan komförenad poliskår för att mestsomav en
oktober tillUppgifterna överfördes i 1996 FN.i tjänst.personer

MultinationalVBU-rådet inrättabeslutademaj 1997I att ett
förstyrka kom påi Albanien. EnPolice Element MAPEAdvisory

sedan i slutet junimed två poliserSverige deltarplats den maj.12 av
1997.

Unionen,Europeiska EU7.1.4

söka lösaförebygga ochförmöjligheterhar olikaEU att attagera
fältinsatser.vissainklusivekonflikter, typer avgenom

fleraJugoslavien agerade påf.d. EUkonflikten i detUnder sätt.
konfliktdämpande bl.a.Inledningsvis försökte EU attatt genomagera

civila observatörer Europeanobeväpnadebesluta insats avom en
fattades iBeslut dessaECMM.Monitoring Mission,Community om

bliefterhanduppgifter komjuli 1991. Deras att t.ex.

och militära läget,politiskadetövervaka och rapportera
vid dessasvidlägetövervaka och grannstatema samtrapportera om

gränser,
utväxlingoperationer t.ex.vid humanitäraoch biståorganisera av

flyk-tingarfångar och

Kroatien harSlovenien ochursprungligen iägdeInsatsen menrum
meddeltagitSverige harBosnien-Hercegovina.tillövergåttnu

militärdel hafthar tillinsatsen.under hela Dessaobservatörer stor en
reservofficerare.yrkes- ellerbakgrund, antingen som

den civilipolisiärautgjordesEU-initierad insatsYtterligare aven
aprilministerrådet denBosnien-Hercegovina, där 18iinsatsen i Mostar

bertill Rådet VEUföljande lydelse VEU:anmodanriktade1994 aven
kopplade tillfrågornaundersökningenkonkretisera ettatt av

Rådetoch informeraipoliselement Mostarinternationellt om
gjordess.k. rådskonklusionarbete.sitt Dennautvecklingen utanav

Maastrichtfördragetl. anmodanresultat dennaSomhänvisning till av
Rådetof UnderstandingMemorandumförslag tillutarbetades ett som

åri börjanmycketövrigthar förArtikel 4:2J använts sparsamt, senast av
sjöarna i Afrika.vid debeträffande insats Stora1996 ev.en
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sedan godkände den 13-14 juni 1994. De lokala och EU:sparterna
medlemsstater undertecknade sedan detta den juliMOU 5 och1994
polisstyrkan grupperades kort därefter.

inom förIntresset EU civilpolisiär verksamhet i internationell
fredsfrämjande tjänst har tagit sig uttryck inom den nämndaäven
Arbetsgruppen för polissamarbete, där den portugisiska delegationen
under andra halvåret initierade1995 diskussion polisutbildningen om
för fredsbevarande insatser. Portugals förslag undersökningom en av
möjligheterna utveckla standardiserad utbildning för EU:satt en
medlemsstater bifölls. Arbetsgruppen för polissamarbete fick i uppdrag

genomföra detaljerad studie vilka initiativ kundeatt tas.en av som

Det italienska ordförandeskapet sände i januari 1996 ut ett
frågeformulär till medlemsländerna där grundläggande infonnation om
civilipolisiära erfarenheter efterfrågades. Enkätsvaren sammanställdes i

dokument presenterades i oktober 1996. 11-12 juliDen 1996ett som
genomfördes seminariet "Police training for peacekeeping missions" i
Lissabon med deltagare från tolv20 medlemsländer, däriblandEU:sav
Sverige.

Detta har resulterat i samlat dokument med såväl enkätsvarett som
slutsatser från Lissabon-seminariet. dokumentet, förI närvarandesom

inom återfinns åtgärdsförslagEU, enligt dokumentettreprocessas som
bör övervägas:

bör kontakt"EU med och andra organisationerFN medta0
fredsbevarande uppgifter i syfte framföra medlemsstaternas krav näratt
det gäller utarbetande uppdragsbeskrivningar och planeringav av
fredsbevarande insatser.

Utveckling eller mekanism för informationsutbyteett systern0 av en
medlemsstaternas urvalsförfaranden vid rekryteringom av

fredsbevarande personal.

Utveckling för hållning bland0 av ramar en gemensam
medlemsstaterna vid rekrytering och utbildning förpersonalav
fredsbevarande insatser".
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Europarådetl

tiooch deltogEuroparådets grundareSverige ettär avsomaven
vilkenEuroparådets stadga,förhandlingarnaländer i om
i denOrganisationen fick sittden maj 1949.undertecknades 5 säte

År medlemsantalet vuxit tillhade 23,Strasbourg. 1989franska staden
Eftervästeuropeiska demokratiema.dåvarandevilket innebar de

medlemsantal ytterligareEuroparådetsfall år harBerlinmurens samma
femmedlemsländer. Ytterligaredetnärvarande finns 40ökat och för

Azerbajdzjan,från Armenien,medlemskap föreligger;ansökningar om
Vitryssland.Georgien ochBosnien-Hercegovina,

ochmänskliga rättigheterdemokrati,Respekten för rättsstatens
europeiskaarbete.i Europarådets Denhömstenamaprinciper utgör

och demänskliga rättigheternaskydd för deangåendekonventionen
tillliksom deEuropakonventionenfrihetemagrundläggande

domstolkommission ochkontrollorganenknutnakonventionen samt
härvidlag.betydelsecentralministerkommittén är av

öppnandeEuroparådets1990-talet medunderUtvecklingen mot-
Östeuropa upptagande ikriterierna förinneburitharCentral- och att-

fungeranderedanpåförskjutits, från kravharmedlemskretsen en
lagstiftning skallbeträffandebasvillkortill vissademokrati att vara

utfáster sig sålandet i frågasamtidigtuppfyllda att snart somsom
villkor.övriga angivnauppfyllamöjligt även

stödåtgärder, i såvälbehovutveckling följerovannämndaMed av
positivförkandidatländer,medlemsländernyblivna utövaattsom

och biståndsprogramsamarbets-Europarådetspåverkan. spelarHär en
förhelt inomfinansierasdels insatserviktig roll. gällerDet ramensom

samfmansieras med EU.initiativbudget, delsorganisationens somegen

uppbyggnadinriktade påhuvudsakligenProgrammen är av
i det legalamänskliga rättigheternaförankring derättssamhället och av

och konsoliderautvecklaMåletoch politiska är attsystemet.
det sigKonkreti helademokratisk säkerhet Europa. rör om

seminarierför särskilda yrkesgrupper,expertbistånd, utbildning etc.
fangelsepersonal ochpoliser,inriktade just påoftaInsatsema är

jurister.

tidigare, iEuroparådet sedanexempel kanaktuelltSom nämnas att
reformeringprojektEU-kommissionen, bedriversamverkan med ett om
hänvisninghar medEuroparådetalbanska polisväsendet.det även,av
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erbjudit sig medverka i dentill sina erfarenheter i landet, att
förskall för, inom denpolisrådgivning VEU svara ramensom

Albanienorganiseras till följd krisen iinternationella insats som av
för har det övergripandevåren och vilken OSSE1997
Även Bosnien-i f.d. Jugoslavien, framförallt isamordningsansvaret.

insatser i samverkan med andraHercegovina, förbereder Europarådet
uppbyggnaden polisväsendet.för bidra tillinstitutioner att av

Organization, ochNorth Atlantic Treaty Nato7.1.6

fred,Partnerskap för PFF

efter kalla kriget har alltmer gåttutveckling detNato:s mot
fredsfrämjande verksamhet s.k.och 5-krishantering även art.om

bistå varandraingår förpliktelseuppgifter medlemsländeratt atten
kärna.fortfarande alliansens Natohändelse krigmilitärt i utgörav

betydelsefulladenframtonar idag och mestmer sommer
och ökarfredsfrämjande operationer kravenförorganisationen större

krishanteringsuppgifter.på sig allapå kunnaNato typertaatt av

och StabilizationImplementation IFORVerksamheten vid Force
framgångsrikt exempelBosnien-HercegovinaiForce SFOR är ett

området. SFOR-styrkandet fredsfrämjandeuppgifter inomNato:s nya
Nato-medlemmar.och ickebestår både Nato-av

förställdes inför utmaningarinnebarBosnieninsatsen Natoatt nya
fråntillgå. Erfarenheternaplaneringsstruktur fannsvilka ingen klar att

för omvandlinghaft betydelse NATO:sIFOR/SFOR har motstor en
krishanteringsstruktur.flexibelmer

verksamhet betonades styrkansUnder inledningen IFOR:sav
implementeringen fredsarbetetAllteftersommilitära uppgifter. av

beroendet mellandet ömsesidigafortskred dock insiktenväxte om
saknadescivila och militära del.fredsavtalets Detgenomförandet av

understödja genomförandetstyrka för bättrebland adekvat attannat en
internationella militärasig denfredsavtalet;den civila delen vareavav

formulerade,deras uppgifterkunde, såsomeller polisiära närvaron var
icke slutfördinsikt ledde tillsäkerhet.erforderlig Denna ännuenge

Nato-leddapolisiär komponent idiskussion behovet enavom
sådan kandärför inte uteslutaskankrishanteringsoperationer. Det att en

Nato/PFF-operationer.framtidakomma inkluderas iatt
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syftar bl.a. tillSverige medverkarPFF-samarbetet, attsom
för deltagande iNATO-medlemmarickeförbereda och öva

ledning.under NATO:s I PFF:sfredsfrämjande operationer
det inte otänkbartfördjupade samarbeteochvidareutveckling är att

fredsfrämjande operation, kanförcivilpolisinsatser, inom ramen en
PFF-samarbetet.övningsutbudet idelkomma ingåatt som en av

svenskaRegeringskansliet och7.2

myndigheter

Regeringskansliet7.2. 1

civilpolisärendenförAdministrativa rutiner

oftakaraktärtill sininsatserFredsfrämjande är
bli fallet i desärskilt kommithardepartementsövergripande. Detta att

harUtrikesdepartementetmultifunktionella insatser.årens ettsenare
förfrågan tillutrikesrelationer. EnSverigesförövergripande ansvar

fiedsfidmjandecivilpoliserdeltagande med insatsiSverige enom
vidarebeforar fråganutlandsrepresentationberördtillställs därför som

SverigesFN-insatserförrepresentationBerördtill UD. är
Ärendet förfråganinitieras alltsåYork.irepresentation New genom en

ibland föregåttsförfrågan harofficiellatill Sverige. Den av en
informella ochmellan denTidsutdräktenförfrågan.muntliginformell,

formellamånader. Dentillkan uppgåförfråganslutliga ett par
bl.a.informella beroende påfrån deniblandavviker någotförfrågan

informelltfått från övrigahargeneralsekreterarenvilka svar som
till allagenerell, dvs.förfrågan kanländer.tillfrågade En utvara

Sverige.länder,specifikt till någrariktadmedlemsländer, eller t.ex.
officiella förfrågandenfattasärendet kanRegeringsbeslut i när

deltagandeförfrågningamaskriftligen överlämnats. Merparten omav
förfråganYork,irepresentation vid FN NewSverigesriktas till enmen

principbehandlas irepresentationertill andra sätt.samma
förfrågan via SverigesvidarebefordrasBeträffande VEU-insatser en

skallmed poliserRegeringsbeslut insatserambassad i Bryssel. somom
ställda tillvanligenFörsvarsmaktenutlandsstyrkan inomtillhöra är

medlen.de Deockså disponerarFörsvarsmakten senasteavsattasom
Sidaställda tillAngola dockFN-missionen irörandebesluten är som
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uppdras avtal med Försvarsmakten" för insatsen."ingå Beslutetatt
innehåller uppdrag till Försvarsmakten "samordna ochäven ett att
administrera" insatsen.

föreskrifter för hur regeringsärenden skall hanterasdetaljeradeMer
finns Förordningen med instruktion föri 1996:1515
Regeringskansliet. denna framgår i 13 § "Om ärende fallerAv att ett
inom flera departements verksamhetsområden, skall det handläggas i
det departement dit ärendet huvudsakligen hör." bilaga tillI en

vilka förvaltningsärenden skall handläggas iinstruktionen anges som
framgår inom Utrikesdepartementetrespektive departement. Där att

ärenden gäller "rikets förhållande till ochskall handläggas som
mellanfolkligaöverenskommelser med andra ochstater

i Försvarsdepartementet skallorganisationer". Där även attanges
försvaret"förvaltningsärenden gäller "det militärahandläggas bl.a. som

lagstiftningsärenden gäller utlandsstyrkan inomoch som
Försvarsmakten. Slutligen framgår det det inomatt

skall handläggas ärenden polisväsendet.Justitiedepartementet rörsom
Regeringskansliets arbetsuppgifter iden januari 1997Före 1 angavs

de för Civilpolisutredningendepartementsförordningen 1982:1177. I
departementsförordningensrelevanta delarna, överensstämmer text

följaktligen inte funnits, och finnsmed den instruktionen. harDetnya
bestämmelse i vilketheller inte i dag, uttrycklig som angeren

inomdepartement förvaltningsärenden utlandsstyrkanom
medel förFörsvarsmakten skall handläggas. De använtssom

framgår kapitletunder 1990-talet har,civilpolisinsatser som av
uppförda sådana anslag statsbudgeten därFinansiering, funnits på

föranlettföredragande i regeringen. harutrikesministern Dettaär att
varit föredragande ieller biståndsministern harutrikesministern även

beslut polisinsatser.regeringen för om

fyra departement direkt berördaRegeringskanslietInom är av en
fredsfrämjande syfte:förfrågan polisinsatser iom

ansvarigt för polisväsendet och därmedJustitiedepartementet0 som
för den yrkeskår vilken poliserna skall rekryteras,ur

förUtrikesdepartementet övergripande ansvarigt utrikes0 som
och de anslag statsbudgeten varifrån polisinsatsemarelationer på

finansieras,
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Försvarsdepartementet föransvarigt utlandsstyrkan inom0 som
Försvarsmakten dit poliserna hör under utbildning och
utlandstjänstgöring,

Finansdepartementet alltid skall delta i beredningen beslut0 som av
innebär kostnader för statsbudgetensom

led i den löpandeSom ärendeberedningen avseendeett
fredsfrämjande finns den s.k. beredningsgruppen.insatser Gruppen är
informell och består handläggamivå för de berördarepresentanterav
departementen myndigheterna.och Gruppen varje vecka ochmöts

för sammankalla altemerar mellan Utrikes- ochansvaret att
Försvarsdepartementen. Syftet med underlättaär attgruppen

regelbundet samla alla inblandade.ärendeberedningen Vidattgenom
behandlas praktiska frågor rekryteringsärenden,mötena som

tillgänglighet personal med efterfrågad profil, tidsaspekter,på
budgetfrågor problem uppkommer under polisemassamt som
utlandstjänstgöring.

Operativa frågor principiell insatser,störrenatur,av mer nya
och bedömningar säkerhetslägetinsatser med truppdeltagande t.ex. av

för personalen, behandlas i den s.k. op-gruppen.operationsgruppen
den militärpolitiska lägesutvecklingen iGruppen går också igenom

inför ellerländer och krisområden särskilt intresse, under svensktav
frånbestår iOp-gruppen representanter stort settengagemang. av

på enhetschefsnivå.beredningsgruppen, mensamma organ som
Värdskapet altemerar.

försvarspolitiskt principiell betydelseFrågor utrikes- ellerav
för fiedsfidmjandebehandlas vid behov i Beredningsgruppen insatser,

regeringen, och bestårtillsattBFF-gruppen. Denna är avav
och Försvarsdepartementen de tvåför Justitie-, Utrikes-representanter

sistnämnda politisk nivå.

Bedömningsgrunder

såväl regeringskansli myndigheterolika aktörerna inomDe som
utifrån olika utgångspunkter.bedömer förfråganen

vid olika tillfällen iBedömningsgrundema kan variera något men
enligt nedanstående.huvudsak sker de

och lämplighetenbedömer önskvärdhetenUtrikedepartementet av
utrikespolitiskt perspektiv.medverkan viss insats i Etti etten
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deltagande skall med Sveriges utrikespolitiska hållningstämma överens
i övrigt. skall finnas på statsbudgeten för denDet även ett utrymme
önskade insatsen. Driftkostnadema för civilpolisinsatser budgeteras,

tidigare framgått, under något utgiftsområdena 5som av
Utrikesförvaltning och internationell samverkan eller Internationellt7
bistånd där utrikes- respektive biståndsministern föredragande. Detär
måste därför bedömning tillgängligt budgetutrymme inomgöras en av
de berörda anslagen.

bedömer konsekvenserna förJustitiedepartementet det svenska
polisväsendet ytterligare personal rekryteras förattav
utlandstjänstgöring.

deltar bedömningar-naFörsvarsdepartementet i det militära ochav
säkerhetspolitiska läget i insatsområdet.

granskarFinansdepartementet beräkningsunderlag och gör en
bedömning den samlade effekten statsbudgeten.av

har de berörda departementen fortlöpandeUnder hela processen
underställda myndigheter.kontakter med sina

bedöms nödvändigt återkommer Utrikesdepartementet underOm så
beredningsprocessen till efterñågande organisation med begäran om

beträffande fallytterligare uppgifter och klarlägganden insatsen. deI
det önskvärt och möjligt med svensktkommer överens ärattomman

utrikesministerndeltagande, fattar regeringen beslut i ärendet med som
beredning med Justitie-,föredragande och efter Försvars-gemensam

meddelas eller berördoch Finansdepartementen. Samtidigt FN annan
utlandsmyndighet Sverige kan delta iorganisation via ansvarig att

insatsen.

förfarande tillämpas Sverige tillfrågasliknandeEtt även om om
lands roll i redan pågående missionmöjligheten överta ett annatatt en

eller deltagandet i pågående mission.vid utökningen av en

förfrågan positivt begränsas framförMöjligheterna besvaraatt en
allt poliser i Sverige. Tillgången på språkkunnigatillgången påav

vilket det svårare rekrytera tillsvenska poliser relativt liten,är gör att
språkmissioner där deltagandet förutsätter kunskaper i andra än

för tjänstgöring i det aktuella landetengelska. Ersättningsnivåema
liksom den tidsperiodpåverkar också rekryteringsmöjlighetema,

lättare rekrytera förutlandstjänstgöringen omfattar; det är att sex
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månader för faktumår. karriärgången kan påverkasDetän ärett att
också begränsande faktor. Därutöver Rikspolisstyrelsenären
angelägen kategori poliser till utlandstjänstgöring ochrättatt antasom
tillämpar därför höga krav den allmänna lämpligheten.på

Rikspolisstyrelsen: organisation och7.2.2

civilpoliserrekrytering av

Allmänt

omtryckt förförordningen 1989:773; 1996:55 med instruktionI
Rikspolisstyrelsen Rikspolisstyrelsen centralärattanges

polisväsendet. Vidare framgårförvaltningsmyndighet för att
Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen tillhör myndigheten samt att

vid denna. Rikspolisstyrelsen vidarePolishögskolan finns är
för kriminaltekniska laboratorium.chefsmyndighet Statens

Rikspolisstyrelsen får i huvudsak sin organisation. Detavgöra egen
saknas bestämmelser i instruktion Rikspolisstyrelsens roll ochom

poliser i internationell fredsfrämjande tjänst ellervad somansvar avser
del biståndsinsats.en av en

internationellt sekretariatVid Rikspolisstyrelsen finns särskiltett
hanterar de internationella polisiäraövergripandesom

Sekretariatets huvuduppgifterfrågeställningarna strategisk nivå.på är
internationella frågor. Vidare ingårhandlägga icke-operativa attatt

EU-integrationsfrågor och dess konsekvensersamordna och följa upp
bistånd till främstför polisväsendet, planera och följa polisiärtatt upp

Östeuropa.Central- och Sekretariatet planerarde baltiska staterna samt
internationella kontakter, samordnar förberedelsernaverksledningens

inför medlemskapet i Schengensamarbetetdet operativa samt
Östersjösamarbetetsamordningen sådana frågor rörandeav

polisväsendet, Tullverket, Kustbevakningen,Visbystadgan angårsom
och Riksåklagaren.invandrarverk, RiksskatteverketStatens

handläggningen frågor svenskaSekretariatet deltar iäven av om
internationella tribunaler.polisers deltagande i

erbjuder och bedriver utbildning utländskPolishögskolan av
områden mänskliga rättigheter,polispersonal främst inom som

kriminalteknik trafikpolisverksamhet. fjärdedelEnsamtmanagement,
uppdragsutbildning utländska myndigheter ochallav avser

har ökat och Polishögskolanorganisationer. verksamhetDenna
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bedriver i dag aktivt verksamhet i olika länder dels bilateralt
finansierade Sida dels i multilaterala projekt under huvudmannaskapav

biståndsmedel Sida. Polishögskolansfinansierade medFN avav men
internationella verksamhet innefattar samverkan medäven näraen
övriga EU-länders polisskolor.

bedriver sedan projekt förPolishögskolan våren 1995 även ett
utlandstjänstgöring, Globen-projektet. Syftetåtgärder i samband med

till utbildning och personalsocialamed projektet utarbeta förslagär att
personal inom polisväsendet skall tjänstgöraåtgärder för all som

familjer. Projektet harinternationellt. Förslagen berör polisemasäven
förslagstuderat civilpolistjänstgöringen och lämnat påäven

området.förbättringar inom

förRikskriminalpolisen bedrivs huvudenhetenInom genom
internationellkriminalunderrättelsetjänst sedan lång rad åren

nationell operativ nivå, bl.a. Interpol-polissamverkan på genom
för Europols narkotikaenhet.inom Inomsektionen samt ramen

finns sambandsmän utstationerade iRikskriminalpolisen näraäven
för Polis-Tull-samverkan de nordiska länderna inommed ramen

bilaterala avtal medplaceringar bygger påNarkotika-samverkan. Dessa
tillfälligt stationerade platserland. Polismän finns vidarerespektive

invandring till Sverige.för förhindra illegalkan intressanta attsom vara
finns idag i Grekland, Thailand,Svenska polissambandsmän Ungem,

Estland och Polen.Portugal, Ryssland, Lettland,Nederländerna,
högkvarter idag vid Interpols LyonSvenska poliser tjänstgör i även

narkotikaenhet ivid Europols Haag.samt

fredsfrämjandeArbetet med poliser insatsertjänstgör isom

i fredsfrämjande insatserpolisers tjänstgöring poliserSvenska som
organisatoriska enheter inomhandläggs vid olikatre

Polishögskolan harInternationella sekretariatet ochRikspolisstyrelsen.
utförs emellertid vidhuvudsakliga arbetetredan Detnämnts.

Rikskriminalpolisens ordningsenhet.

svenska bidraget med poliser idelen detDen största av
anställda poliser ifredsfrämjande insatser dem ärsom somavser

Försvarsmakten, för närvarande 90utlandsstyrkan inom närmare
Rikskriminalpolisenshandläggs vidpoliser. berör dessaFrågor som

årsarbetskrafterdetta ändamål tvåordningspolisenhet. För avsätts ca
Arbetet medmyndighetens förvaltningsanslag.vilka finansieras via

vid denna enhet, bestårcivilpoliser, hävd hanterassom av
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förhuvudsakligen i rekrytera polispersonal tjänstgöring inomatt
multilaterala missioner genomförs och VidareFN VEU.som av

Sida-finansieradepolispersonal för den verksamheten.rekryteras
Polishögskolan.Rekryteringen dessa poliser sker i samverkan medav

verkaRikskriminalpolisen rekryterar de poliser skalläven som som
OfficersFörsvarsmakten vid United Nations Policeinstruktörer

kapitel Utbildning.beskrivs i 10Course UNPOC. Kursen nämnare

efterinleder rekryteringen poliserRikskriminalpolisen attav
informellt meddelanderegeringskansliet lämnattjänstemän i ett attom

förfrågan. Försvarsmaktenbejaka inkommenregeringen attavser en
internationella kommandoFörsvarmaktensbegär i det läget, genom

förkortatInternational Command", vanligen"Swedish Armed Forces
förslag polispersonal förRikspolisstyrelsen lämnarSWEDINT, att

bakgrund denRekryteringen skeruttagning till uppdraget. mot av
den internationella organisationkravprofil upprättarsomanges avsom

ioperationer fastställs kravprofilen vid DPKOmissionen. FN-leddaFör
isådan kravprofil lämnasYork. exempel påsekretariatet i EttNew en

pågåendethe Guidance" för dei forform den "Notes nuav som anges
Missionemai det f.d. Jugoslavien.och UNTAESmissionema IPTF

genomförda ocherfarenheterkapitel Svenskai 9presenteras av
pågående polisinsatser:

aktiv, nationell polistjänstminst åtta årsHa0

efterfrågarden FNHa0 rang som

engelska och läsa och skrivatala flytandeförmågaHa attatt0
arbetsspråkmissionemasengelska,

interpersonalgoodpersonliga kvalifikationer "PossessgodaHa0
skills"

tillsynoch ha förmåga dagligerfaren fordonsforareVara göraatt0
lätta fordonav

köra handväxladeaktuell erfarenhetminst två årsHa attav0
standardfordon

internationellt körkortnationellt ellergiltigtHa0

personalledningdokumenterad erfarenhetPolisbefál skall ha av0
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Alla tjänstgörande svenska poliser informeras via interna
personalmeddelanden möjligheten anmäla intresse förattom
civilpolistjänstgöring. Intresseanmälan skall i regel lämnas till den
myndighet hos vilken vederbörande anställd. vitsordDär på denär sätts
sökande inklusive bedömning lämplighet för uppdraget. Nären om
detta utförts överlämnas ansökan till Rikskriminalpolisen för ytterligare
beredning formi bl.a. kontroll eventuella tidigare vitsordav en av som
civilpolis. slutliga förslagetDet till uttagning överlämnas till

6001SWEDINT där det formella beslutet fattas. Genom åren har 1ca
poliser rekryterats Rikskriminalpolisens försorg.genom

Under den tid poliserna kontrakterade Försvarsmakten deär ärav
tjänstlediga från sina ordinarie anställningar vid polismyndighetema.
Detta medför det uppstår personalbrist i det berördaatt en
polisdistriktet samtidigt det uppkommer ökat ekonomisktettsom

i distriktet; den utlandstjänstgörandes ordinarie lön fårutrymme
nämligen disponeras polisväsendet för andra ändamål.av

Ordningspolisenheten vid Rikskriminalpolisen i dag förävensvarar
kontakter med poliser i civilpolistjänst och fungerar sambandslänksom
mellan dessa och deras hemma-myndigheter. Vidare deltar personal
från denna enhet i de regelbundet sammanträdande arbetsgruppema i
Regeringskansliet.

Inom polisväsendet beräknas två personår vidavsättasca
Rikskriminalpolisen för civilpolisfrågor. Vid Polishögskolan avsätts ca
0,5 personår för biståndsinsatser med poliser. Vidrena
Rikspolisstyrelsens internationella sekretariat frågorna integreradeär
med övrig verksamhet och tidsåtgången har inte kunnat särskiljas från
övrigt.

har inte varit möjligt forDet utredningen exakt hur många svenskaatt ange
poliser tjänstgjort civilpoliser. beror påDetta de törteckningarattsom som som
finns listor varje tjänstgöringsperiod i de olika missionema.utgörs över Detav
framgår inte dessa listor redan tjänstgjort under period vidattav en person en

mission. Om okritiskt slår antalet listornaen annan man samman personer
leder detta till överskattning antalet civilpoliser, eftersom flera demen av av
tjänstgjort under period.änmer en
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Försvarsmakten7.2.3

Allmänt

instruktion för Försvarsmakten lyderförordningen 1994:642 medI
paragrafema:de två första

försvara Sverige väpnadehar till uppgiftFörsvarsmaktenl § motatt
sådan krigsduglighet och beredskapFörsvarsmakten skall haangrepp.

sådanaden verkar avhållande motatt angrepp.

Sveriges territoriella integritetskall i fred hävdaFörsvarsmakten2 §
förbandens användning förkrigsförband och förberedaorganiserasamt

skall också kunna ställaFörsvarsmaktenlandets försvar. en
fredsbevarande verksamhet enligt 2 §till förfogande förutlandsstyrka

för tjänstgöring utomlandsväpnad styrkalagen 1992:1153 samtom
fredsbevarande verksamhet.utbildning förkunna delta i

också planera,"Försvarsmakten skallframgårAv 19 § att
i särskiltinternationell verksamhetoch följagenomföra ettupp

Utlandsstyrkan m.m.".benämntprogram,

internationellfrågorhögkvarter handläggsFörsvarsmaktensI om
särskildledningoperationsledningen underverksamhet av enav

sitt förfogande har dennegeneralmajors grad. Tilloperationsledare med
gjord meduppdelningenavdelning OP/INT därinternationell ären

till vilkaoch organisationermissionerinriktning olikamot program,
eller andramed personalFörsvarsmakten bidrar resurser.

driftutrustning ochutföra utbildning,förFörsvarsmaktens attresurser
Försvarsmaktenstidigare nämndaåterfinns vid detutlandsstyrkanav

Almnäs ibeläget ikommando, SWEDINT,Internationella ärsom
omorganiseras detförsvarsbeslutetSödertälje. Enligt det senaste

med den julifrån och 1Internationellatidigare CentrumFörsvarets
FörkortningenInternationella Kommando.till Försvarsmaktens1997

oförändrad.emellertidbehållsSWEDINT

OP/INTflera områdensåledesUtlandsstyrkan är ett somav
särskiltområden kanBland andraför. nämnas:ansvarar

deltagande i övningar,innebärfredPartnerskap för PFF som0
utveckling med bl.a.PFFinteroperabilitetfrågor s.k. ävensamt avom

Training centerupprättande ettav
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Observatörsskap i VEU avseende krishanteringsutvecklingen samt0
deltagande i olika arbetsgrupper

Deltagande i OSSE för verifikation enligt 1994 års0 m.m.
Wiendokument

Stöd till de baltiska med bl.a. instruktörer och utrustningstaterna0
vid upprättande baltisk fredsbevarande bataljon, förberedaav en
minröjning i Lettland och Litauen utbildning baltiska officeraresamt av
i Sverige.

Bilaterala kontakter, "Staff-talks" med Ryssland, Polen,t.ex.0
Tjeckien och Litauen.

förfrågan från ellerEn FN internationell organisationannan om en
insats eller förändring pågående mission bearbetas påny av en

handläggarnivå i den tidigare nämnda beredningsgruppen där
Försvarsmakten personal från såväl Högkvarteretrepresenteras av som
SWEDINT. Beroende på insatsens karaktär sker därefter vidare
bearbetning och bedömning inom Högkvarteret. regeringsbeslutEtt om
insats med civilpoliser omarbetas i Högkvarteret till uppdrag ställtett
till SWEDINT med angivande riktlinjer och I SWEDINT:sav resurser.
arbete med poliser sker samverkan med Rikspolisstyrelsen. Denäraen
åtgärder vidtas beskrivs nedan.som

Arbetet vid SWEDINT med poliser fredsfrdmjandetjänstgör isom
insatser

Vid upprättande eller förändring pågående mission,av en ny av en
där civilipoliser enligt regeringsbeslutet skall tillhöra utlandsstyrkan
inom Försvarsmakten, Försvarsmaktens uppgifterär att:

förbereda, utbilda, och kontraktsanställa poliserna såutrusta att0
insatsen kan påbörjas inom angiven tidsram

bedömning det militära säkerhetsläget i insatsområdetgöra0 en av

kostnadsberäkningden skall ligga till grund förupprätta0 som
regeringsbeslutet

Försvarsmaktens börjar i princip Rikspolisstyrelsennäransvar
vidtagit de åtgärder beskrivs i föregående avsnitt, dvs. rekryteratsom
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Vidinklusive till SWEDINT.kandidatlistaoch lämnat reserveren
medicinsk undersökninggenomförsSWEDINT även aven

frånregister vitsordkontroll i Försvarsmaktensochkandidaterna omen
harutlandstjänstgöring. Vid uttagningentidigare militäreventuell

andra demmöjlighet väljaformellFörsvarsmakten änatt sompersoner
praktiken inte. Omdetta sker iRikspolisstyrelsenföreslagits menav

intede militära vitsordenundersökningen ellermedicinskaden är
reservlistan i anspråk.fråntillfredsställande tas personer

utbildning:rekrytering ocholika typfall vidurskiljas fyrakanDet

etablerad missionpersonal irotationAvlösning s.k. enav
etablerad mission utökasdeltagande iSveriges en

helt missionEn sätts uppny
missionetableradland iavlöserSverige4. annatett en

sändas utomlands ipoliser skallalla svenskaGrundregeln är att som
form UNPOCutbildning iha genomgåtttjänst skallfredsfrämjande av

genomförs tvåutbildning. UNPOCmissionsinriktadkortare,och en
följaktligenförutsättertidpunkter ochvid fastaårgånger attper

ochgenomfördes kurs igod tid. år 1997skett i Föruttagningen marsen
ibeskrivsUNPOCplanerad till hösten.kursen närmareden andra är

dettillämpa förnonnalförfarande lättUtbildning.kapitel Detta10 är att
brådskandemycketläget oftaandra fallendeförsta typfallet. I ärtre

hardem tidigaregenomförs i kretsenoch uttagningen av som
utlandstjänstgöring.erfarenhetaktuelleller harUNPOCgenomgått av

omständigheter.under alla IgenomförsutbildningmissioninriktadEn
låtaefterbrådskande fallende även attsträvar man

Förberedelsema iförehemortenläkarundersökningen ske på avresan.
anskaffningviseringareventuellavaccinationer,omfattarövrigt samt

tjänstgöringsområdet.itill klimatetmed hänsynutrustningav

fråninformella klartecknetdettiden frånsammanlagdaDen
ipå platsdess polisernaRegeringskansliet tillstjänstemän i äratt

tio veckor.brådskande fall tillimissionsområdet uppgår ca

förteckning deöversändsgenomförts, överuttagningenNär en
för vidareYorkFN-representation i Newtill Sverigesuttagna

till SWEDINTöversändsDärifråntill DPKO.befordran ensenare
iFN-högkvarteretelleraktuell personal. SWEDINTförauktorisation

insatsområdet.biljetter tillmedförser polisernaYorkNew
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Tjänstgöringsavtal mellan svenska Försvarsmakten och denstaten
enskilde polisen i två omgångar: dels för utbildningsperiodenupprättas
i Sverige, dels för tjänstgöringen utomlands. Endast de godkännssom
under förberedelsetiden i Sverige bereds möjlighet teckna avtal föratt
utlandstjänstgöring.

Vid varje "civilpolismission" Senior Swedish UN Policeutses en
Observer SSUNPO med uppgift bl.a. sammanhållande blandatt vara
svenskarna för kontakt med SWEDINT isamt att svara gemensamma
frågor. För SSUNPO har det instruktion återfinnsupprättats en som

bilaga SWEDINT efter regelmässigtsträvar och minstattsom en
gång varje vecka ha kontakt med SSUNPO.

När utlandstjänstgöringen avslutats sker hemresan från
tjänstgöringsplatsen regel direkt till hemorten. All hemkommensom
personal kallas därefter till SWEDINT inom månad för atten
genomföra hemkomstsamtal enligt det återfinnsprogram som som
bilaga sambandI med hemkomstsamtalet utdelas även
Försvarsmaktens medalj för internationella insatser. Denna utmärkelse
tilldelas "den med godkända vitsord fullgjort sådan kontrakteradsom
utlandskommendering i internationell tjänst organiserad ochärsom
genomförd Försvarsmakten. Kommenderingens längd skall iav en
följd minst dagar30 i internationell tjänst".vara

Inom Försvarsmakten beräknas resursåtgången för hantering av
civilpolisfrågor tilluppgå personår. Två dessa beräknas förtreca av
SWEDINTS:s personalsektion och resterande personår fördelas mellan
andra sektioner vid SWEDINT inklusive förrådshållning.
Resursåtgången för polisfrågor vid Högkvarteret försumbar. Förär
genomförande tillförsUNPOC särskilda medel för bl.a. anställningav

lärare och instruktörer.av

7.2.4 Sida

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Sida enligtär
förordningen 1995: central869 förvaltningsmyndighet för Sveriges
bilaterala utvecklingssamarbete med utvecklingsländer och för stödet

Östeuropa.till länder i Central- och Sida bildades den juli1 1995
sammanslagning fem tidigare myndigheter.genom av

Det övergripande målet för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete
höja de fattigaär folkens levnadsnivå. Sida skallatt bedriva
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de riksdagen fastställdaenlighet medutvecklingssamarbete i av
andra policy-de landstrategier ochmålenbiståndspolitiska samt

dessa dokument kan detfastställer.regeringen Idokument som
samhällsutvecklingdemokratisk ochstöd tilluttryckligen attanges

dåprioriteras. Sida väljer irättigheter skallmänskligafrämjande av
formvilket kanadekvata insatser,med berördasamråd parter vara en

civilpoliser ingårsvenskastöd där som en resurs.av

utvecklingssamarbetetsvenskacentral del det utgörsEn avav
ochdemokratiseringsprocesserstöd tillverksamhethumanitär samt

mänskliga rättigheter.främjande av

demokratibistånd avseende fred,policy förSidasMålet enligtär,
Sverige bedriverländer därimänskliga rättigheter,och att

och förmågamöjlighetermänniskorsutvecklingssamarbete stärka att
utveckla dendelta i ochförhållanden ochfredligaleva under att
destärkaskall skedemokratiska Detta att processergenomprocessen.

samhälletoch det övrigainomde institutioneroch utveckla staten som
för mänskligademokrati och respektfred,utvecklingfrämjar moten

eftersträvar Sidaväpnad konfliktsituationrättigheter. I attaven
bistånd medhumanitärtutvecklingsfrämjandekomplettera ett

dialogfrämjandedelsbestårinsatser.fredsbyggande Dessa av
Säkerhetsfrämjandekonflikten, delsimellanaktiviteter parterna av

Även polisiärafyllerverksamhetenhumanitärainom deninsatser.
funktion.såledesinsatser en

stärkalångsiktiga satsningar påvidareframgårpolicynI attatt
ochskallcivila samhälletoch detinom görasnyckelinstitutioner staten

tillskall koncentrerasgradvis ochskall byggasdenna del ettatt upp
demokratin ochutvecklaefterantal länderbegränsat strävar attsom

bl.a. läggastonvikt skallSärskildmänskliga rättigheter.förrespekten
verksamhet.nationell polisiär Avinnefattarrättsväsendetvid som

förvaltningensoffentligaförbättrar densärskild vikt insatserär som
s.k.uppdragsgivare,sinaansvarighetlegitimitet ochöppenhet, mot

good governance.

demokratiskochrättigheterför mänskligafred, respektFör att en
kulturell grogrundutvecklas krävsskallsamhällsstyming en gynnsam

upprätthållerförsvarar ochinsitutionerramverkliksom ett somav
deltagandestyrelseform inbegriperVidare krävsvärdena ifråga. somen

politiskakonkurrensbetonat valmedborgare ilandets ett avvuxnaav
förlandet inomledervilkarepresentanter enramensenare

Skapandet ochoberoendeochkonstititionell rättssystem.stat ett
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försvaret insitutionema påutgör ett stort vägensteg mot ettav
demokratiskt samhälle främjar fred och utveckling och mänskligasom
rättigheter.

Huvudmannaskap7.2.5 och arbetsgivaransvar

Allmänt

Civilpoliser internationell fredsfrämjande liksom övrigi tjänst är
personal i Försvarsmaktens utlandsstyrka tjänstlediga från sina
ordinarie arbetsgivare och tecknar tidigare framgått särskildasom
anställningsavtal med Försvarsmakten SWEDINT. Ettgenom
kortvarigt, avtal utbildningen och vissseparat avser annan
förberedelseverksamhet i Sverige. utbildning, hälsokontrollNär m.m.

genomförd med godkänt resultat, tecknas långvarigt avtal förär ett mer
det aktuella utlandsuppdraget. Kontraktsperioden vanligen ellerär sex
tolv månader. Chefen för med stöd detta avtalSWEDINT utövar av
Försvarsmaktens arbetsgivaransvar för civilpolisema och huvudmanär
för denna form civilpolisverksamhet. Poliser vilka tjänstgörav som en
del biståndsinsats vanligen anställda Rikspolisstyrelsen viaärav en av
Polishögskolan enligt särskilt avtal med Sida.ett

Sverige få polisbidragandede länderna där civilpoliser iär ett av
fredsfrämjande tjänst anställda sitt lands försvarsmakt underär av
utlandstjänstgöringen. har kritiserats flera iakttagareDetta av som
Civilpolisutredningen i kontakt med.kommit nuvarande ordningenDen
torde bero det vid den första svenska civilpolisavdelningenspå att

fannsupprättande år 1964 inom UNFICYP inte centralen
polismyndighet det slag Rikspolisstyrelsen i dag dåDenutgör.av som
aktuella polisavdelningen utgjorde endast liten del till denen av en

delen militär kontingentövervägande hade kortvarigsom en
mandatperiod. Under de följande åren bedrevs den civilpolisiära25
verksamheten i relativt oförändrad omfattning och det framstod inte

angeläget några förändringar. samband med denIövervägaattsom
starka ökningen antalet civilpolisiära komponenter i fredsfrämjandeav
insatser under åren kring uppmärksammades emellertid frågan1990 om
huvudmannaskapet för civilpolisema, eftersom övriga nationers
civilpoliser inte tillhör sitt lands försvarsmakt.
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Polishögskolans utredning

maj polisintendentenRikspolisstyrelsen uppdrog den 24 1996
om det lämpligt och rationelltMichael Ljungström utredaatt vore mer

civilpoliser flyttades tillhuvudmannaskapet för utbildningenatt av
interna utredning avslutades denpolisen. Arbetet med denna 30

sedermera remissbehandlats. kortfattadseptember har En1996. Den
daterad den harsammanställning remissvaren, 17 1997,över mars

följandePolishögskolan. det benämns Ljungströmsinom Iupprättats
utredning.arbete Polishögskolans

utredning Försvarsmakten bedrivitPolishögskolans attanser
blandförtjänstfullt det harcivilpolisverksamheten på sätt; annatett

för förslag förbättra och utvecklafunnits lyhördhet atten
Rikspolisstyrelsen har varit bra ochSamarbetet medverksamheten.
föreslår detta förPolishögskolans utredningnära. trots att ansvaret

till polisväsendet och dennacivilpolisverksamheten förs över att
styrkan. ställningstagandettillhöra den väpnadedärmed inte skall

motiveras följande sätt:

regeringens uppdrag, likande"Polisväsendet bedriver redan nu
till höjdregi. samlat skulle ledaverksamhet i Ett ansvaregen

samordning.effektivitet och ökad
till poliskårer ioch biståndsverksamhetCivilpolisverksamhet annan

bör bliför ytterligare kunna utvecklas,världen vuxit så de,har attatt
skall kunna driva utvecklingen krävssjälvständigare. För attatt man

kunskapen polisverksamhet, harpolisväsendet, har ansvaretsom om
verksamheten.för hela

civil verksamhet inte har någotCivilpolisverksamhet är en som
samordnar sinasamband med militär verksamhet än attannat man

de skall bästa möjligaverksamhetsområdet förinsatser i att ge
administrerasyftet endasteffekt. tjänarSWEDINT att

använder sig polisväsendetoch i övrigtverksamheten, man av som
civilpolisverksamhet.expert

denna verksamhet tillPolisväsendet skulle kunna administrera
troligt polisväsendet,kostnad försvaret. Det är även attsamma som

med liknande verksamhetvinster vid samordning som mangenom
denna administration till lägre totalredan bedriver, kan sköta en

kostnad försvaret."än

utbildningen poliserPolishögskolans utredning att somanser av
Polishögskolans regi iinternationell tjänst bör bedrivas iskall göra men
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Försvarsmaktens lokaler. skäl för detta det fördelSom ärattanges en
med militär personal skallpoliserna möjlighet umgåsatt att utsomges

internationella uppdrag.eller kommer hem från Detta ger en
till kursen. Vidare anförs det därvärdefull internationell inramning att

finns erforderlig utrustning för utbildningen.redan

Remissvar

remitterades till Rikskriminalpolisen,Polishögskolans utredning
byråchefer Rikspolisstyrelsensamtliga inomsamtliga länspolismästare,

inkomna remissvar ställer sig 16 positivaFörsvarsmakten. 19Avsamt
länspolismästama i Skåne län,Förslagen avvisastill förslagen. av

län Försvarsmakten. remissinstanserGöteborgs och Bohus Desamt av
utifrån bl.a. ekonomiska utgångspunkter.avvisar förslagen detgörsom

de verkliga kostnaderna förbåda länspolismästarnaDe attanser
belystainom Försvarsmakten otillräckligtcivilpolisverksamheten är

huvudmarmaskapet riskerar därför blioch överförande attett av
polisväsendet vad beräknats. Vidarebetydligt dyrare för än som

för ändra välfinns tillräckligt starka skälifrågasätts det att ettom
principiella överväganden upplevsfungerande system; som

riskerar uppkomma.underordnade de praktiska svårigheter attsom

finns flera. fördelar med rådandedetFörsvarsmakten attanser
uppmärksammats kan åtgärdasbristerDe utan attsystem. som

Försvarsmakten anför viktigändras.huvudmannaskapet att en
få olika aktörerutbildningsinsatserpolicyfråga är attatt genom

utbildning civilainsatsområde.samarbeta effektivt i Gemensamett av
fredsfrämjande insatser dåoch militära komponenter i är störstaav

leder tillhuvudmannaskapetbetydelse. förändringEn attsomav
medföraRikspolisstyrelsen skulleutbildningen helt genomförs inom att

samordnad civil-föregångsland avseendeSverige, ettvarasom anses
tillbaka.militär utbildning, ett stort stegtar

följande praktiska fördelarFörsvarsmakten pekar vidare på som
nuvarande ordning innebär:

observatörer ochpersonal ingår i mission,svensk t.ex.samma0 som
Därmed undviksenligt förmånssystem.civilpoliser behandlas samma

mellan svenskar inomavundsjuka kan påverka samarbetet sammasom
mission.
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vad gällerutnyttja FörsvarsmaktenslättareDet t.ex.är att resurser,0
huvudman för olika komponenterdetkommunikationer, är sammaom

all den utrustningi förråd iFörsvarsmakten har stort sett som0
erfordras

organisationhar SWEDINTFörsvarsmakten ärsomengenom0
och harinternationell tjänstgöringanpassad forsärskilt attresursersom

uppdrag.oväntadesnabba ochmöta mot nyaupp
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förlegala grunden8 Den

ingripandeninternationella

nivåFolkrättslig8.1

internationella instrumentOlika8.1.1

förhar skett inom FN:sflesta civilpolisinsatserDe ramen
inga specifikaFN-stadgan innehåller dockfredsbevarande operationer.

fredsbevarande operationer.möjligheterskrivningar upprättaattom
FN-stadgansinte i någotförekommerUttrycket "peacekeeping" av

samband med Suez-krisen ochförst itillkom år 1956kapitel. Begreppet
framgångsrik ochOperationenFN-insatseninrättandet UNEF varav

freden iför bevarasedan inrättasliknande styrkor kom ävenattatt
och Libanon.områden, bl.a.andra Cypern

fördärför uttryckfredsbevarande operationer kanFN:s sägas vara
utbildatslaglighet harFN-stadgan. Desskreativ tolkning genomaven

upprättahållagrundläggande syftestadganspraxis och följer attav
Traditionell fredsbevarandeoch säkerhet.internationell fred

och kapitelnivå mellan kapitel VIIdärmed på VIVerksamhet ligger en
i FN-stadgan.

fredlig lösning tvister. BlandhandlarKapitel i FN-stadganVI om av
för lösarekommendera olika procedurersäkerhetsrådetkan attannat
mandat förinnehåller inte uttryckligtKapitlet någotuppkomna tvister.

fredsbevarande insatser.inrättaatt

för säkerhetsrådet tillgripaolika möjligheterKapitel VII attanger
freden, fredsbrott ellerhottvångsmedel i händelse motav

frånmaktmedel varierarGradenangreppshandlingar. av
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provisoriska åtgärder till bindande ekonomiskarekommendationer av
under säkerhetsrådets egid.sanktioner och vâldsanvändning

FN-verksamheten utbildats itraditionella fredsbevarandeDen som
kännetecknas bl.a. följande komponenter: styrkanspraxis av

samtycke ochopartiskhet, fredsavtal mellan parterna, parternas
vâldsanvändning.begränsad

för insatser utanförSamtycke förutsättning FN:s Ettär även ram.en
unilateral deklaration isåväl ensidigt isamtycke kan lämnas som enen

multilateral internationell överenskommelse.bilateral eller Ett
internationell överenskommelsesamtycke implicit.kan Enäven ges

rad olika uttryck.samtycke kommer till stånd kanvarigenom ett ges en
förbenämningen avgörandedock inteDet ärär ensom

innebörd. Endast i derättsliga giltighet, dessöverenskommelses utan
ellerrättsligt bindande rättigheterfall överenskommelse innebär atten

rättsverkan. vanligaerhåller den Någraförpliktelser skapas
överenskommelser konvention,internationellabenämningar är

Understanding. Såväl muntliga ochMemorandum ofprotokoll och
folkrättsligt giltiga.skriftliga överenskommelser är

FN-verksamhet föreligger tilltraditionell fredsbevarandeI rätt
framförallt för personligt självförsvar.vâldsanvändning, Detbegränsad

erhållit ökat mandat användaförekommit FN-styrkorhar även ett attatt
skydda humanitäraändamål,våld för vissa angivna transporter.attsom

sådan utökadbefogenhet legitimeraSäkerhetsrådet har att en
gälleri FN-stadgan.enlighet med kapitel Dettavåldsanvändning i VII

"coalitionbeståendeFN-ledd styrkaför ickeäven staterav en gruppen
ofthe willing".

regleras defredsbevarande operationdeltar iNär FN-statema en
personal s.k.för styrkan och dessförhållandenarättsliga ettgenom

mellan och den inomSOFA FNStatus-of-Forces Agreement stat vars
förrättsliga frågorna FN-sker.territorium insatsen De statusom

konventioner immunitetolikaregleradepersonal är omgenomm.m.
hänvisar till.vanligtvis Avprivilegier respektive SOFAoch som

decemberKonventionen den 9särskild betydelse i ärsammanganget av
därtill anknuten personalFN-insatser ochskydd personal i1994 avom

SÖ efter antalet ikom till detKonventionen1996:20. att motangrepp
skador ochökat med mångamedverkande personalFN-insatser

med antalet FN-insatseri kombinationdödsfall följd. Detta attsom
karaktär fick till följdalltmer komplexdessa fickökade och attatt en
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SÖ SÖde båda FN-konventionema från 1946 och1947:26 1947
privilegier och1951:84 immunitet för respektiveFN dessom

fackorgan inte skydd samtliga personalkategorier i FN-gav
insatsema. den bakgrundenMot ansågs det angeläget att genom en
internationell reglering söka öka skyddet för alla demmot angrepp som
verkar inom eller till stöd för olika FN-insatser. Konventionentyper av
slår fast den i sammanhanget viktiga principen universiell domsrätt,om
d.v.s. den brottbegått någon personalen i FN-insatsen skallmotsom av
kunna åtalas överallt. artikel i konventionen framgårAv l den äratt
tillämplig bl.a. de polisiära komponenterna i FN-insatser.på artikelAv

framgår det eftersträvansvärt värdstaten och ingår4 FNäratt att snarast
Även SOFA-avtal alltid eftersträvansvärt får enligtSOFA. ärett ettom

därav inte uppställasmånga åsikt ingåendet absolut krav.ettstaters som
SOFA-avtal kan framför allt beträffande militär och polis i långaEtt

skyddsreglerstycken konventionens eller precisera dessa seersätta
1995/962132 7.prop. s.

ratificerade konvention den maj harSverige 1994 års 25 1996. Den
dock träda ikraft eftersom endast sju erforderligainte kunnatännu av

faktumratificerat densamma. understryker betydelsen22 Dettastater
kommer till stånd så möjligt FN-missionSOFA näratt snart enav som

underlätta kommer till stånd såSOFAFörupprättats. att att snarten
FN-mission redan i oktobermöjligt FNnär upprättas utgavsom en

förmodell-SOFA sedan kommit1990 utgöra stommenett attsom
följer exempelvis mellandenna överenskommelser. Så SOFAtyp av

respektive Bosnien-Hercegovina å andraå sidan och KroatienFN ena
sidan ordagrant denna mall.nästan

regleras i SOFA-avtal bl.a. frågorrättsliga frågorDe ärettsom om
tjänsteutövning, skadestånd ochbefálsrätt, jurisdiktion vid och utom

hälso- och sjukvård, immunitet ochförsäkringar, tull och beskattning,
vikt särskilt i fråga skyddetsekretess. frågorDessa är stor om avav
enligt folkrätten i fall i principutsänd personal eftersom varje stat annat

har med vissa begränsningar upprätthålla de rättsregler ochrätt att
önskar inom sitt territorium.den makt den Genomutöva egetsom

begränsasinternationella överenskommelser SOFAt.ex. ett staterssom
i dessa avseenden inom det territoriet.rätt egna

medför internationell organisation och värdlandEtt SOFA att etten
ikläder sig ömsesidiga förpliktelser. då angeläget deDet är att trupp-
eller polisbidragande länderna samtidigt ikläder sig förpliktelseen

organisationen uppfylla de förpliktelserden internationella attgentemot
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i syfte underlätta detta har inomSOFA. I FN upprättatsattsom anges
densådan modellöverenskommelse, daterad 23 maj 1991. Sverigeen

och hade då redan ingått två sådana överenskommelser, nämligenFN
SÖår beträffande FN-styrkan i Gaza 72 och år1957 UNEF I 1957:

SÖ Beträffande1966 beträffande UNFICYP 1966:71.
överenskommelsen UNFICYP inte civilpoliskontingentennämnsom

eftersom den stod underuttryckligen, CommandersForcemen
underförstått den omfattades. Såvittbefälskap får det ävenattanses

därefterutredningen kunnat finna, har Sverige inte ingått någon
överenskommelse med har dock inte hindratliknande FN. Detta att

ochuppfyllt sina förpliktelser enligt SOFA mellanSverige alltid FN
värdlandet.

mandat och Rules ofSärskilt Engagement8.1.2 om
inom FN-systemet

konflikt eftersträvas första handingripa i iNär FN att enavser
iblandsamtycke. sådant beslut försvårasEtt att partenaparternas av

identifiera och deras auktoritet ifrågasätts.kan svåra Närattatt avvara
vapenvila möjlig, kanförhandling sig sitt slut ochnärmar en synesen

efter såeftersomkonflikten strävartrappas parternarent enav upp,
möjligt inför kommande fredsförhandlingar.stark maktposition som

det från humanitärakonflikt detta stadiumnåttNär är även renten
få slut striderna. Varje dagsmycket angeläget påutgångspunkter ettatt

människoliv.försening hundratalskan kosta

de diplomater och politikermedför kraven höga påAllt detta äratt
frågor kan fortfarandegenomför förhandlingarna. Många varasom

tillmandat förkommit så långt förslagetolösta förhandlingarnanär att
iacceptabelt för Mandatetfredsfrämjande styrka är parterna. antasen

general-säkerhetsrådet i undantagsfallform resolution i avav en
vanligtvis tidsbegränsning påförsamlingen och har t.ex. sexen

vanligen med antal s.k. preambuläraResolutionen inledsmånader. ett
hittills vidtagna åtgärder.paragrafer beskriver bakgrund ochsom

paragrafer. Bland de operativaDärefter följer antal operativaett
dvs. arbetsuppgifterparagrafema märks just mandatet, FN-insatsens

samband med de återkommandeof referenceterms Ii stort.
förändrat mandatkan säkerhetsrådet beslutamandatförlängningama om

medför befogenhet använda våld enligtför styrka. mandatetOm atten
hänvisning till detta kapitelkapitel finns regelmässigt uttryckligVII en

i resolutionen.
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antal FN-missionermandaten förkommerkapitel 9I attett
detkanför det fortsatta resonemangetnärmare,presenteras varamen

UnitedValet faller påstudera mandatredanvärde närmare.ettatt nuav
Slavonia, Baranja andforAdministrationTrasitional EasternNations
Kroatien och Serbien.mellanUNTAESSirmium,Western gränsen

januariden 1996resolution 1037 1996 15grundadesStyrkan genom
kroatiskamellan denBasictill s.k. Agreementunder hänvisning ett

innehåller såvälSlavonien. UNTAESoch serberna iregeringen östra en
mandatmilitära komponentenscivil komponent. Denmilitär som en

civila i paragrafparagraf och den 1operativa 10resolutionensianges
paragraf lyderparagraf och 12Huvuddelen 11 samt :av

objectivesconsistent with theCouncil decides that,Security"The
Generalsof theparagraphs Secretary12 17and functions tooutset

shallofcivilian UNTAEStheDecember 1995,of 13 componentreport
following mandate:have the

andforce, define itspoliceestablisha structureTo temporarya
andimplementation,and itstrainingsize, develop programme overseea

quicklyprisonoffenders and theofmonitor system,treatment asas
Secretary-Generalsof theparagrph 16 apossible, in reportset outas

paragraph 16 erefugees inoffacilitate thed To outsetreturn as
Secretary-Generalsof the report;

certify theconduct, andtheirassist inorganize elections,e To toto
Secretary-Generalsof theparagraph 16 ginresults reportset outas

compliancepartiesshall also monitor thethat UNTAESDecides12.
specified the Basic Agreement,commitment,with their to respectas

fundamental freedoms,andrightsstandards of humanthe highest
local residentsallof confidenceatmospherepromote amongan

deminingfacilitate themonitor andorigin,of their ethnicirrespective
affairsactive publicmaintainRegion, andwithin theof territory an

element;...".

dagarinom 30Kroatienparagrafenden följandeI attuppmanas
"United Nationsgäller for Peacei det SOFAinkludera UNTAES som

Croatia".and OperationsForces

mandatförhandlingskompromisskaraktärTill följd sin är ettavav
Många gångertolkningsbart.därmed ocksågenerellt hållet och ärofta

mandat-undvika svåraförfalletockså avsiktligtdetta att
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omförhandlingar allteftersom konfliktsituationen förändras. styrkanNär
återstår formulera FN-styrkans arbetsuppgifter detalj.upprättas iatt

flera olika dokument vilka kortfattat skallDetta sker i i detpresenteras
följande.

viktig åtgärd tidigt preciserad tolkning mandatetEn är göraatt en av
form ofRules RoE. Dokumentet utarbetas påEngagementi ettav

kontakt med högkvarteretplats under fortlöpande i York.Newmen
inget formellt förhandlingsresultat mellan och konfliktensRoE FNär

naturligtvis till underlag bygger påhänsyn ävenparter tas sommen
finnas flera och flerasamtal med kan på nivåer inomRoEparterna.

framgår bl.a. konfrontationsregler och villkor försakområden. Av RoE
minst bruka våld ochmaktutövning, inte görarätten att att

det dokument för denfrihetsberövanden. RoE är gränsernasom anger
agerande fältet. i sinenskilde soldatens eller polismannens på RoE

helhet ofta hemligt och känt endast FN-styrkans ledning. Heltär av
polismannen fältet kännainformation de delar på måsteöppen är som

våldsanvändning. kan lätt insedda skäl svårttill Det attt.ex. av varaom
grupperingstillfället formulera heltäckandeomedelbart vid RoE. Iett

anspråk utarbetasjälva kan det ansenlig tid i RoE. Detverket ettta att
och personal inte alltid känner de reellainnebär civilpoliseratt annan

utövande. och visför tjänstens RoE sättgränserna anger
ordenstyrka. Vilken kraft kan bakomambitionsnivån för sättamanen

möjligt personalenplats detFinns det på gör att geresurser som
konfliktområdetbefogenheter Efterhand situationen ilångtgående som

förändra styrkans uppgifter.utvecklas, kan det bli lämpligt Dettaatt
mandatförändring eller i andra styrandekan ske i samband med en

skärpa har viddokument, Trögheten kunna RoERoE. attt.ex. anpassa
inte kunnat fullgöra sin roll. Somolika tillfällen medfört FN-insatseratt

ofta insatsen i Somalia ochsituationer framförsexempel på sådana
i det f.d. Jugoslavien.UNPROFOR-insatsen

for the Guidance ofdokument betitlatvidare NotesFN ettutger
vilka fastställs chefenriktlinjer,UNCIVPOL Dessaassignment. avon

standardiserat ochuppställda enligtför DPKO, mönsterär ettnumera
paragrafer. Till dettamed sammanlagtinnehåller kapitel 90-10016

Dokumentet till delkommer dussintal bilagor. är stor attett
arbetsvillkor och syftet ikaraktärisera anställnings- och uppgessom

civilpolisema möjlighet bekanta sigförsta paragrafen attatt ge envara
övrigtunderlätta förberedelserna för ankomsten.med missionen och I

geografisk och klimatmässig informationmandatet, lämnas omanges
organisation regleras anställ-insatsområdet, beskrivs styrkans samt
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ningsvillkor såsom ledigheter och tjänstgöringstider. viktigtEtt avsnitt
"Conduct and performance" civilpolisema alltidutgörs attav som anger

skall opartiska och de skall undvika sådana åtgärder kanattvara som
riskera deras rykte i det avseendet. Vidare de formella kraven påanges
personalen vad gäller tjänsteår, språkkunskaper och andra relevanta
färdigheter krav på hälsoprofrl. kravDessa isamt närmarepresenteras
kapitlet Organisationer och aktörer. Bland bilagoma märks formulärett

varje civilpolis skall underteckna. Civilpolisen åtar sig bland annatsom
inte publicera internt material, inte intervjuer särskiltatt att utange

tillstånd iaktta de speciella regler gäller för fotografering isamt att som
området.

Ytterligare två dokument reglerar verksamheten isom
missionsområdet skall här, nämligen Standard Operatingnämnas
Procedures vissa fall har dennaSOP. I handling varit uppdelad i två
dokument vissa avsnitt brutits och fått Standardatt ut namnetgenom
Administrational Procedures beslutasSAP. SOP på regional nivå. I
Guidance för UNTAES exempelvis uttryckligen "theattanges
UNCIVPOL shall function accordance with standing operating
procedures be issued by the PoliceSOP Commissioner with theto

ofapproval the Transitional Administrator". SOP/SAP innehållerEn
ytterligare preciseringar verksamheten och hänvisar i vissa fall tillav

for the guidance för motiveraNotes sin auktoritet dessaatt att ge
ytterligare styrka. för den februariI SAP UNPROFOR 6 1995av
hänvisas exempelvis under avsnittet 9 Discipline till for theNotes
Guidance den februari det aktuella avsnittet i1 1992. I SAPav
återfinns detaljerade bestämmelser för rutiner vid undersökningar av
disciplinbrott begångna poliser i styrkan.av

Nationellnivå8.2

I 10 kap. Regeringsformen RF stadgas riksdagens deltagande iom
viktigare utrikespolitiska avgöranden. Flera bestämmelserna iav
kapitlet syftar till förhindra regeringen från ställa riksdagen införatt att
fullbordat faktum i sådana frågor. Genom kap. slås fast10 1 § RF att
överenskommelser med eller med mellanfolklig organisationstatannan
skall ingås regeringen. Mellanfolkliga organisationer i denna meningav

endast de organisationer rättssubjekt enligt folkrätten, dvs. iär ärsom
allt väsentligt grundadesådana på mellanstatliga avtal. Enligt 10ärsom
kap. får emellertid regeringen inte ingå2 § RF bindandeen
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överenskommelse riksdagen har godkänt denna,internationell utan att
ändras, upphävs ellerförutsätter, lagöverenskommelsen attatt nyom

riksdagen skall beslutaden i övrigt gällerlag stiftas, eller ämne somom
eller överenskommelsenbevilja anslag, är störret.ex. avomom, nya

under konstitutionelltregeringenvikt. Det avgörs ansvar.avsenare
får regeringen uppdraregeringsformenkap.Genom 10 3 §

internationell överenskommelseingåförvaltningsmyndighet att som
utrikesnämndens medverkan. sådanteller Ettkräver riksdagensinte

kan också utformasangiven frågabemyndigande kan gälla viss menen
instruktion eller imyndighetensi förordning, igenerellt. kanDet ettges

barafår endast gälla avtalBemyndigandetsärskilt regeringsbeslut. som
verkningar. detfår folkrättsliga Ytterstochkan ingås ärstater somav

överenskommelseråtagandena i dessaför attstaten som ansvarar
de avtaldärför ha överblickmåsteefterlevs. Regeringen över som

också uppmärksammassammanhanget börbinder Sverige. I
fortlöpande hålla utrikesnämndenskyldighet 10:6 RFregeringens att

få betydelseförhållanden kanutrikespolitiskadeunderrättad somom
överläggaviktutrikesärendenoch i allaför rikets säkerhet störreatt av

ske.utrikesnämnden, det kanmed om

riksdagenkompetensfördelningen mellanvidare bl.a.reglerarRF
iväpnad styrka fårsvenskfrågaoch regeringen i sättasnärom en

regeringen fårtill land.strid eller sändas Det sättaärannat som
fördel däravFörsvarsmakten eller möta väpnat motettatt angrepp

Även ankommer detfördå Sverige interiket. väpnatettutsatts angrepp
i stridsvenska skallbestämmaregeringen sättastrupperatt om
förstaBestämmelsen i 10 kap. 9 §land.tilleller sändas annatett

ibestämmande inflytandeharriksdageninnebär dockstycket RF ettatt
medgivande skallriksdagenssåledeshuvudregel gällerfrågan. Som att

iandra punktenfall. Enligtsärskiltinhämtas i varje samma
godkännande i förvägsittdock riksdagenkanbestämmelse genomge

åtgärden.förförutsättningarnalagatt anta angeren som

lagenlagantagit sådanharRiksdagen nämnts ovan,somen
denna lagtjänstgöring utomlands.för Iväpnad styrka1992:1153 om

styrka utomlandsväpnadsändabemyndigas regeringen utan attatt en
ellerförutsättning FNgodkännande, underinhämta riksdagens att

fredsbevarande operation.beslutatbegärt det ochOSSE om en
förtill förfogandestyrkan ställsförutsättningYtterligare är atten
fårutlandsstyrkanverksamhet. 3 000fredsbevarande Högst personer ur

stöd denna lag.väpnad tjänst medutomlands isamtidigt tjänstgöra av
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Med väpnad styrka styrka utrustad på sådantär ett sättavses en som
den inte enbart har för självförsvar.att I samband medvapen

konstitutionsutskottets granskning 1990:91:KU30 bil A 17.3 av
Sveriges deltagande med faltsjukhus i Saudiarabien underett
Kuwaitkrisen, godtogs regeringens tolkning innebärandeRF 10:9,av

personal sänds utomlands kanatt utrustad med försom vara vapen
självförsvar den skall betraktas väpnad styrka.utan att Jämförsom
också Sveriges minröjningsinsatser i Estland med bestyckadet.ex.
fartyg, inte heller väpnad styrka PM inomutgöraansettssom
Försvarsdepartementet i ärende F094/1885/SI. konstitutionelltAv

således detintresse väpnad styrka.är som anses vara

Lagen väpnad styrka för tjänstgöring utomlands, andraom
paragrafen, stadgar personal skall delta i fredsbevarandeatt som
verksamhet skall anställas särskilt för detta och de skall ingå iatt en
utlandsstyrka inom Försvarsmakten. Rekryteringen sker således
frivillighetens grund. Förordningen 1984:309 utlandsstyrkan inomom
Försvarsmakten innehåller bestämmelser dennanärmare styrka.om
Bland framgår det Försvarsmakten skallär rekrytera,annat att som
organisera och utbilda styrkan. i förordningenAv 3 § följer att
förordningen tillämpas på civil polisavdelning. Förordningenäven en
innehåller också bl.a. bestämmelser reglerar skyldigheten för densom
anställde fullgöra utbildning och tjänstgöra utomlands. Avatt 14 §att
framgår vidare det finns särskilda bestämmelser förmåner tillatt om
anställda i utlandsstyrkan. Dessa återfinns i förordningen FFS
1984:31 förmåner till anställd i utlandsstyrkan inomom
Försvarsmakten. Hänvisningar till utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
finns också i kap.2 och3 § 3 Brottsbalken5 § 3 BrB, lagen1 § 5
1994:1811 disciplinansvar inom totalförsvaret, i lagensamtom m.m.
1994:2076 skydd för anställning vid viss tjänstgöring inomom
totalförsvaret m.m.

Som med väpnad styrka styrkanämnts ärovan avses en som
utrustad sådant den inte enbart har försätt självförsvar.ett att vapen

kanDet också det i begreppet ligger det skall frågaantas att att vara om
fler två för det skall frågaän styrka. Däremotattpersoner vara om en
kan det inte föreligga något krav på alla ingår i styrkanattanses som
måste beväpnade för de skall ingå i den väpnade styrkan.attvara anses
Så kan auditör, eller sjukvårdspersonal ingå it.ex. prästen en en
väpnad styrka. Detsamma måste gälla för poliser. Poliser kananses
således ingå i den väpnade styrkan hur de själva beväpnadeoavsett är
respektive icke-beväpnade. Vid definieringen styrkan ärav om
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till helheten och således inte till varje individväpnad eller inte ser man
för därför avgörande betydelse till i vilketsig. Det är attav se

fall där svenska poliser ingår isammanhang personalen ingår. deI en
innehåller militära beväpnade komponenter medstyrka ävensom

för självförsvar deutrustning för enbart måsteän utgöraannat anses en
styrkan, sin beväpning. de fall poliserdel den väpnade Ioavsett egenav

militär insats det naturligtvisinte del också svensk ärutgör enen av
skall väpnad styrka, förutsatt de inteinte tal de ärattatt anses somom

självförsvarsändamål. Svenska poliserbeväpnade för änmer som
huvudregel obeväpnade. Enda undantaget harsänds utomlands är som

i insats i Samtliga poliser ivarit vid deltagandet VEU:s Mostar.
brittiska beväpnade i självförsvarssyfte.operationen deutom var

i fredsfrämjande insatssvenska poliser skall tjänstgöraden månI en
således, för uppfyllamilitär styrka måste deoch ingå i svensk atten

för tjänstgöringoch i lagen väpnad styrkakraven i 10:9RF om
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.anställda iutomlands vara

poliserna de genomgårblir då huvudman förFörsvarsmakten när
de utomlands. Underutbildning och under tiden tjänstgör

följaktligen Försvarsmaktenanställningsperioden övertar
Å sidanfrån den ordinarie arbetsgivaren. andraarbetsgivaransvaret

Försvarsmaktenspoliserna måste anställas ifinns inget krav att
i svenskskall tjänstgöra utomlands ingåutlandsstyrka de utan att enom

för självförsvarsändamål.beväpningväpnad styrka och änutan annan

styrka för tjänstgöringlagen väpnadbör observerasDet att om
förmed väpnad styrka iutbildningomfattar deltagandeutomlands inte

frågan,verksamhet i utlandet.fredsfrämjande Den närmast tarsom
för Fred-övningar inom för Partnerskapsikte deltagandet ipå ramen

utbildning förlagensamarbetet regleras i 1994:588 om
Även de svenskar deltog ifredsfrämjande verksamhet. PFF-som

anställda i utlandsstyrkan inomövningen våren 1997 var
Försvarsmakten.

all personal isammanhangetsärskilt intresse iAv är att
med anställningen, kommerutlandsstyrkan, i och nämnts attovan,som

förmånsbestämmelsema, disciplinansvars-förutomomfattas, avav
inomdisciplinansvarbestämmelserna i lagen 1994:1811 om

ibestämmelserna 2totalförsvaret, den lagen § 5se 1 samt avm.m.
kap. och §3 BrB.3 § 3 5
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kap.I 2 finns bestämmelserBrB svensk domsrätt, dvs. närom
svensk domstol behörig och svensk lag tillämplig.är Dessa regler kan

på i vad mån svensk domstolsägas har kompetens dömaattge svar
visst brott. SverigeI tillämpas föröver de flesta brott principenett om

dubbel straffbarhet. Detta innebär det skall frågaatt vara om en
straffbar gärning såväl enligt gämingsortens lag enligt den svenskasom
lagen. Bestämmelsen i kap.2 3 § innehållerBrB dock regler som ger
svensk domstol behörighet oberoende lagen på gämingsorten. Avav
intresse i detta sammanhang främst tredje punkten uttryckligenär som
hänvisar till någon anställd i utlandsstyrkan inomärsom
Försvarsmakten. Bestämmelsen kom ursprungligen till genom en
ändring år 1986 innebar Sveriges straffrättsliga kompetensattsom
utvidgades så vitt avsåg tillhörande den svenska FN-styrkan,personer
till omfatta alla brott ingår i styrkan begår.att som en person som
Bestämmelsen har därefter ändrats till omfatta anställda iatt
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. Svensk jurisdiktion föreligger
därför oberoende brottet begåtts inom visst område jfrettnumera om
andra punkten bestämmelse, i tjänsten eller fritiden.påsamma
Bakgrunden till bestämmelsen FN-personal i straffrättsligtär att
hänseende bara underkastad sitt hemlands jurisdiktion, dvs.är
immunitet föreligger i den mottagande och den ställtstaten stat som en
styrka till förfogande har förbunditFN:s sig effektivutövaatt en
jurisdiktion alla brott personalen i styrkan kan tänkas begå.över Isom

kap.2 § andra stycket5 finns bestämmelserBrB kravom
åtalsprövning för brott begåtts utomlands. Som huvudregel gällersom

åtal för brott begåtts utomlands endast kan väckasatt som om
regeringen eller den regeringen bemyndigar meddelar särskiltett
förordnande detta. Huvudregeln dock försedd med undantag. Ettärom
sådant undantag finns i tredje punkten och innebär det inte behövsatt
något särskilt åtalsförordnande angående brott begåtts någonsom av

anställd i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten, förär brottsom som
Ävenbegåtts vid tjänstgöring utomlands. detta skall bakgrundmotses

den ställer styrka till förfogande samtidigt åtar sigatt stat attav som en
effektiv jurisdiktion alla brottutöva medlem i styrkanöveren som en

kan tänkas begå.

Behov bemyndigande lagiav

Som framgått det avgörande betydelse, inte bara förärovan av
frågan vilka förmåner skall gälla för polis sänds iutom som en som en
fredsfrämjande insats, också för vilka möjligheter den svenskautan

har lagföra den begår brottslig handling utomlands,staten att som en
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disciplinärtförinomvederbörandebestraffaeller ettatt ramen
fredsfrämjande insatserskall delta ipoliserdeförfarande, somom

vadeller inte. AvFörsvarsmakteninomutlandsstyrkananställs i som
sända svenskamöjligtdetha framgåttbör ocksåanförts är attattovan

utlandsstyrkan.anställa dem idessförinnanutomlandspoliser attutan
ingåpoliserna inteförutsattstrider 10:9 RF,detta attmotattutan anses

det behövs någotinnebärväpnad stryka. Detta intesvenski atten
sändaför kunnaförväg förlag regeringenbemyndigande ii att u:

förendast harobeväpnade ellerpoliser antingen är vapensom
väpnad styrkasvenskdessa ingårsjälvförsvarsändamål, iintenär en

därför inteutlandsstyrkapolisväsendets ärsärskild lagEn om
civildeltarde polisergällersedandetnödvändig. När somsom

delblir dessatruppbidrag,militärtsvensktipolisavdelning ett en ar
iändringtillämplig. Utan10:9 §styrkan och RFväpnade ärden en

polisersådanautomlands kantjänstgöringförväpnad styrkalagen om
utlandsstyrkan inominågonanställas hosinte änannan

Försvarsmakten.

svensk domsrättBehov av

har detjurisdiktionenstraffrättsligadenfrågandet gällerNär om
SverigesföljdBrBbestämmelsen i kap. 3 § 32 äranförts att avenovan
alla brottjurisdiktionstraffrättsligeffektiv överåtagande utövaatt en

begå. Dettatänkas kommakani styrkaningår attsompersonsom en
disciplinansvarsbestämmelsemaiskäl tillmåste också attettanses vara

för degällertotalförsvaret,inomdisciplinansvarlagen m.m.om
immunitetregel fullgäller ipersonalenutlandsstyrkan.i Föranställda

särskildadetgrundjurisdiktion påmottagandeden statensmot av
organisation ochmellanfolkligellermellaningås FNSOFA annansom

svenskt intressedärför ocksåfinns attmottagande Det ettden staten. av
utsända.begås deoch brottförseelserkunna beivra avsom

motsvarandetill införaanledningarförfinnasdet dåVad kan att
poliseridisciplinansvarutkrävaellerför brottdömamöjligheter att av

förstautomlands Denbegåttseller brottförseelserSverige för som
internationelltSverige har någotsigställaharfrågan äratt omman

begåsbrottfull jurisdiktionvi hartillse överåtagande attatt avsom
väpnad styrka,ingår idessaandra fallimedborgarevåra än näräven en

uppdrag FN.påfredsfrämjande insatserandra t.ex.de fullgörnär av
fråganandraföreligga.dock inte DentordeskyldighetsådanNågon

svenskt intressefinnshuruvida detsig attställahar ettäratt avman
utsändbegåskan tänkasbrottförseelser ochbeivra alla typer avsomav
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personal. Sverige har viI behörighetsregler i fråga svenskgenerösa om
domstols behörighet vid brott begåtts utomlands. allmännaDensom
behörighetsregeln finns i kap.2 2 § och kanBrB sägas vara
huvudregeln. Enligt denna begränsas svensk behörighet endast av
kravet dubbel straffbarhetpå och principen den lindrigaste lagenattom
skall tillämpas. innebär kap.Detta 2 blir3 § 3 BrB praktiskatt av
betydelse först kravet på dubbel straffbarhet inte uppfyllt. denInär är
mån poliser skall tjänstgöra i land där vissa gärningar inteett är
straffbelagda, i Sverige straffvärda, kan det finnas ettmen som anses
svenskt intresse kunna lagföra inte kravet dubbelpåävenattav om
straffbarhet uppfyllt. exempel kanSom rattfylleribrottetär ett nämnas.
När det gäller möjligheterna utkräva disciplinansvar kan konstaterasatt

intresset kunna utkräva sådant sig starkare gällandeatt göratt ett närav
det fråga personal ingår i väpnad styrka eftersom det iär om som en
botten också finns folkrättsliga regler ställer vissa krav detpå attsom
inom sådan styrka skall finnas befálskedja och möjlighet atten en
använda disciplinära korrektionsmedel. Visserligen har FN aldrig
klargjort i vad mån deltagare i fredsfrämjande militär insatsen en
skyldighet följa krigets lagar, det rimligt sådanäratt att anta attmen en
skyldighet gäller analogivis.

sammanhanget bör den uppgiftI den utsändanoteras att som
personalen har verka under till följd mandatet fråganoch detatt av om
finns immunitet, harSOFA avgörande betydelse förett garanterarsom
frågan särskilda jursidiktionsbestämmelser ochom
disciplinansvarsbestämmelser behövs. Om Sverige har domsrättensamt

den utsända personalen måste tillses bestämmelser finnsöver att som
möjliggör jurisdiktion kan Finns immunitet finns ocksåutövas.att ett

svenskt intresse kunna lagföra. starkare militära dragJustörre attav en
fredsfrämjande insats med poliser har polisinsatsert.ex. typav
gendarmeri, desto intresse ha regelverkstörre att ettav som

det gäller för de anställda i utlandsstyrkan inommotsvarar som
Försvarsmakten. På motsvarande minskar skälen till ha särskildasätt att
bestämmelser uppdraget skall utföras likna vidär attom som mer en

biståndsinsats inslag maktutövning.utanren av

Övrigt

Liknande kan tillämpas förmånsfrâgoma. Ettresonemang av
till frågan förmåner för anställda inomargumenten att om

utlandsstyrkan inom Försvarsmakten har reglerats i förordningsform
och inte efter avtalsförhandlingar har varit just uppdragets/
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anställningens risknivå. statliga riskgarantin utbetalasDen vidsom
skada, bestående invaliditet eller dödsfall högre denär änt.ex. som

för andra anställdautgår inom de tjänstgör utomlands. Inärstaten,
stället för basbelopp utgår ersättning med basbelopp, vilket22sex
framgår förordningen fönnåner18 § till anställd i utlandsstyrkanav om
inom Försvarsmakten. skälAndra till författningsreglering kan ha varit

velat undvika arbetstidsreglering och arbetsmarknads-att staten
konflikter.
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9 Svenska erfarenheter av

genomförda och pågående
polisinsatser

Sverige har deltagit i fredsfrämjande insatser16 där poliserna varit
anställda i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. dessa har14 av
genomförts och två VEU. Sammanlagt har 600 svenskaFN 1av av ca
poliser tjänstgjort utomlands poliser. allra delenDen störstasom av

Övrigadem har tjänstgjort i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.
poliser hafthar deltagit i insatser utpräglad biståndskaraktär. Desom en
har under utlandstjänstgöringen varit anställda Rikspolisstyrelsenav

rekryterat dem enligt överenskommelse med Sida. detta kapitelIsom
översiktligt missioner därde Sverige deltagit med poliser.presenteras

i Albanien nyligen startad och erfarenheterInsatsen några harär ännu
inte dras missionen ingår därför följandekunnat den; inte i denav
redovisningen. Presentationen uppdelad i två delar: dels de insatserär
där poliser varit anställda i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten, dels
de insatser där poliserna haft anställningsförhållande. flera fallIannat
saknas officiella översättningar de källordet svenska Ianvänts.av som

flestade dessa fall återges den engelska texten.av

utlandsstyrkan9.1 inom FörsvarsmaktenI

återfinns olika källor:Arbetsuppgifterna för polisstyrkoma i mandat
resolutionstext,uttryckligen framgår resolutionersom av en som

hänvisar till från generalsekreterare, "missionsintema"FN:srapporten
dokument Standard Operating Procedures SOP, Operationalsom
Directives Arbetsuppgifterna vissa fallhar i utvidgats avtaletc. genom
mellan och i konfliktområdet. Sådana överenskommelserFN parterna
benämns ofta of Understanding". missionema har"Letter I
polisavdelningen i regel benämnts United Nations Civilian Police Unit,
CIVPOL. förkortning används genomgående i kapitlet. harDenna iDet
de flesta fall inte varit möjligt för utredningen exakt härleda det elleratt
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de ursprungliga dokument polisens uppgifter. det följandeIsom anger
i regel arbetsuppgifterna de framgår olikaanges som av

samlingsdokument. internationella insatserna i det f.d.De Jugoslavien
har varit mycket inom det polisiära området. Engagemangetävenstora
där har viktiga erfarenheter ochmånga beskrivs därförgett mer
utförligt vad fallet för de andra insatsområdena.än ärsom

United Nations Peace-keeping in9.1.1 Force

UNFICYPCyprus

illkomst, och ledningsstrukturT sammansättning

Missionen etablerades säkerhetsrådets resolution daterad186genom
den Kungl. Majzt beslutade den april4 1964. 10 1964 ettmars om
utökat militärt deltagande i och samtidigtsvenskt UNFICYP om

poliser starkadeltagande med i den 175 internationella40 man
fortfarandecivilpolisstyrkan. Missionen pågår svensktutanmen

deltagande.

lades grunden för konceptdenna missionI ett nytt attgenom en
civilpoliser bildades. Civilpolisstyrkan förhandladesenhet medegen

Övrigafåtal länder vilkafram mellan och SverigeFN ett.ett av var var
Österrike,Danmark, Australien och Zeeland. SkapandetNya av

skedde uttryckligt medgivande säkerhetsrådet ochUNCIVPOL utan av
omnämndes inte i resolutionstexten. Under lång följd åren av var

polisbidragande länderna.Sverige och Australien de enda två
tjänstgjort i underSammanlagt har svenska poliser UNFICYP1500ca

det långa för svensk del avslutades under29 år engagemang som
varierande antalhösten Sverige bidrog under åren med1993. ett

upphörde antalet svenskapoliser. SverigesNär engagemang var
civilpoliser 18.

militär Commander.leds ForceUNFICYP av en
Civilpolisverksamheten under befäl Police Adviserstår ärav en som
underställd Civilpolisema obeväpnade.Commander.Force är

och arbetsuppgifterMandat

samlingsdokument följandemandat beskrivs i påUNFICYP:s ett
In the interest of preserving international and security,sätt: topeace
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its best efforts the of fighting and,to preventuse recurrence as
contribute the maintenance and restoration of law andto tonecessary,

order and normal conditions. Since the hostilities of 1974,return toa
this has included supervising the cease-fire and maintaining buffera

between the lines of the National Guard and ofCyprus thezone
forces.Turkish and Turkish Cypriot

civilpoliserna fastArbetsuppgifterna för lades den april i25 1965 ett
generalsekreteraren utfärdat Operational Directive. Dettaav anger

följande arbetsuppgifter:

liaison with the Cypriot police; b Accompanyinga Establishing
Cypriot police patrols which check vehicles the roads fortoare on
various traffic and other offences; c Manning United Nations police

certain sensitive namely where tension exists andinposts areas, areas
ofmight be alleviated by the UNFICYP police elements; dpresence

Observing searches of vehicles by local police roadblocks; eat
Greek Turkish Cypriots involvedInvestigating incidents where or are

community; f Special investigations necessary.with the opposite as

Efter turkiska interventionen år och överenskommelsenden 1974
augusti etablerades buffertzon mellaneldupphör den 16 1974 enom

civilpoliser fick utföra polisiäravari endastparterna
saknar exekutiva befogenheter.patrulleringsuppdrag. Civilpolisema

Erfarenheter

lades de första grunderna fördenna mission FN:sI
tidigare missionema hade allacivilpolisverksamhet. deI typer av

verkade inom denpolisuppgifter utförts militärpoliser vilka delsav
och dels civilbefolkningen. hademilitära komponenten Dessagentemot

civilbefolkningenhaft begränsningar då det gällde verka blandvissa att
renodlad civileftersom roll i vissa hänseenden inte tydlig.deras Envar

bli accepterad lokalbefolkningen.polisstyrka kom att mer av

civilpoliserna till skillnad frånOmständigheten attav
militärpolisema obeväpnade bidrog till skapa förtroende ochattvar

inte utgjorde hotunderströk denna komponent något gentemotatt vare
uppgifterna försig eller befolkningen. de förstaEnparterna av

övervaka den grek-cypriotiska polisen vid dessUNCIVPOL attvar
turkcypriotiska fordon vidgenomsökning Parternavägspärrar.av

för förhindra frånnyttjade UNCIVPOL:s närvaro övergreppatt
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etableradeUNCIVPOL bådanärvaromotparten. parternas
polishögkvarter för kunna förmedla kontakter mellan dessa. Genomatt
stationeringen båda områden kundepå assisteraUNCIVPOLparters
Internationella Röda i dess arbete medKorset spåra saknadeatt

personer.

Genom utföra rad icke-militära uppgifter bidrog missionen tillatt en
norrnalisering levnadsförhâllandena. UNCIVPOL genomfördeen av

många dessa icke-militära uppgifter. innefattadeDessa radav en
humanitära åtgärder eskortera civila förflyttningunder ochatt attsom

skydd lantbrukare under arbete inom känsliga områden.ge
ombesörjde pensionutbetalningarUNCIVPOL till de grekcyprioter

vilka efter delning år förblivit i de områden då1974 blevöns som
turkcypriotiska.

United Nations Transition Assistance9.1.2 Group
UNTAG i Namibia

illkomst, och ledningsstrukturT sammansättning

beslutades säkerhetsrådets resolution dateradMissionen 435genom
september Missionen fick mandat månader.29 1978. 12ett om

skedde dock först med den aprilImplementeringen 1 1989.start
beslutade denMissionen avslutades år 1990. Regeringen 16 1989mars

ställa poliser till förfogande för tjänstgöring i missionen.högst 30att
regeringsbeslut den juli oktober kom SverigeGenom 13 5 1989samt

förfogande, vilket medfördeställa ytterligare poliser till det45 attatt
poliser.svenska bidraget kom uppgå till 75att

första missionen där civilpoliser nyttjades idenUNTAG var
samband med registrering väljare, övervakning valkampanjer ochav av
vid valgenomförandet. uppgick i augusti tillUNCIVPOL 1989 904
poliser från länder totalt FN-anställda i missionen.21 7000 Denav
slutliga polisstyrkan uppgick till poliser från länder.totala 1500 25

stod under befäl Police Commissioner tillikaUNCIVPOL somav en
generalsekreterarens särskilde vad gällderådgivare åt representantvar

obeväpnade.polisiära frågor. Civilpolisema var
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Mandat och arbetsuppgifter

mandat fonnulerades: T0 monitor the functioningUNCIVPOL:s of
that the latterthe local police help their dutiesto outensure carry

without discrimination and with full for human rights;respect
together with other themonitor, UNTAGTo components, proper

and verify that the political rights ofconduct of the electoral campaign
citizens respected.are

Civilpolisema saknade exekutiva befogenheter.

de viktigaste arbetsuppgifterna återupprättaEn attav var
befolkningens förtroende för den nationella poliskåren. Poliskåren i
Namibia hade under flera år deltagit i direkta stridshandlingar förstärkta

flera sydafrikanska poliser. UNCIVPOL rapporteradetusenav
skedde i omfattning. hjälpte bl.a. de ivilka CIVPOLövergrepp stor

polisanmälan olika slag så de intebefolkningen ville göra attavsom
anmälningstillfállet. Efterhandfor vidövergrepputsattes som

kom befolkningen få förtroende förCIVPOL-stationer upprättades att
för söka hjälp.vände sig i omfattning dit CIVPOLCIVPOL och attstor

till den lokala polisens stationer och arrestlokaler ochhade tillträde
behandlingen de frihetsberövade ochkunde därför bl.a. verifiera av

frihetsberövade. Bland uppgifternautreda orsakerna till varför de blivit
den lokala polisen vidingick delta tillsammans medäven att

vid genomförandetutredningar brott ochgrövre avav
sådant deltagande kom denbrottsplatsundersökningar. Genom ett

civilpolisemas kunskaper, formlokala polisen få delatt ta av en av
on-the-job-training.

Erfarenheter

Namibia kom inledningen tillVerksamheten i utgöraatt en ny era
utvidgade arbetsuppgifter med fokuseringför FN-polisema med

nationella polisen med betoning på respekten förövervakning denav
Civilpolisemas verksamhet i missionen harmänskliga rättigheterna.

särskilde Marttikommenterats generalsekreterarens representantav
september där han yttrade:Ahtisaari i tal den 1989,13ett

Polisdelen också unik. Aldrig tidigare har det iUNTAG är enav
funnits polis-övervakande komponent. närvarandeFN-mission Fören

länder.finns det polismän från 22 olika Som ni900än vetmer
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förutsätter planen upprätthållandet lag och ordning denäratt av
befintliga polisens uppgift. emellertid CIVPOL:s uppgiftDet är att
övervaka denna polis. klart vår polis har inflytandeDet är att ett stort

folkets Namibia. utför omkring patruller dagligen,på liv i De 150nu av
vilka med och de bevittnar politiska60 sker tillsammans SWAPOL

förtroendeingivandehar ständigt och lugnandeDerasmöten. närvaro en
Äveneffekt. situationen långt ifrån perfekt, speciellt i detär ärom norr,

förbättring atmosfären i hela landet,i alla fall markerad och jagaven
hänför till del till det arbete utför,detta UNTAG:s CIVPOLstor som
och till regionala och distriktscentra, utspridda helavåra 40 överänmer
landet.

United Nations Mission in El Salvador9.1.3

ONUSAL

illkomst, och ledningsstrukturT sammansättning

säkerhetsrådets resolution dateradMissionen etablerades 693genom
utökades i januari då det etableradesden maj Mandatet 199220 1991.

avslutades i april Regeringenpolisdivision. Missionen 1995.en
ställa fem poliser till förfogandeden 1992 FN:sbeslutade 19 attmars
Regeringen beslutade den januari28till och med den 20 1993.mars

poliser till och medsvenska deltagandet med tvåförlänga det1993 att
Sverige framytterligare förlängningar deltogden maj31 1993. Genom

polispersonal.till mednovember 1994

till poliser från tiosamband med valen uppgick CIVPOL 3321993I
skulle defredsavtal ingicks mellanländer. Enligt det treparternasom

poliskårema civilmilitärt uppbyggda,existerande, ersättas enav
inleddes denUtbildningen denna poliskår 1nationell poliskår. av

Även missionen avslutats fortsatteefter FN:sseptember 1992. att
i regi detutvecklingsorganeti landet UNDP, varsgenomengagemang

svenskanationella polisen.bl.a. bedrivs utbildning den Detnyaav
beskrivs i avsnitt ideltagandet i den verksamheten närmare ett senare

detta kapitel.
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Mandat och arbetsuppgifter

för i samverkanoch arbetsuppgifter ONUSALMandat näraattvar
ochövervaka dess aktivitetersalvadoranska polisenmed den

professionellt,skyldigheterden utförde sinasäkerställa ettatt
Uppgiften bl.a.opartiskt löstesobjektivt och sätt. genom

syftena medkontroller.sampatrullering och slumpvisa Ett av
våldsyttringar dehot eller andraförhindrakontrollerna motattvar

opartisk ochsamtidigt tillrättigheterna ochmänskliga uppmuntra en
och ordningicke-diskriminerande kontroll lag sättett somav

befrämjade nationell försoning.

Verification MissionAngolaUnited Nations9.1.4

IIUNAVEM

ledningsstrukturochillkomst,T sammansättning

dateradsäkerhetsrådets resolution 696etableradesMissionen genom
den ursprungligaresolution förlängdesMed dennaden maj 1991.30

och under deti månaderytterligare 17UNAVEM-missionen nya
ochavslutades i februari 1995MissionenUNAVEM II. ersattesnamnet

Sverigeden juni 1991beslutade 27Regeringendå UNAVEM III. attav
med högst tio poliser.skulle delta

och 126militärobservatörerutgjordes 350Missionen av
förchefenlöd underCivilpolisemapolisobservatörer.

ledningsstruktur.saknade såledesochmilitärobservatörema egen
medgroups tillsammansmonitoringplacerade iPoliserna var

obeväpnade.Polisernamilitärobservatörer. var

Mandat och arbetsuppgifter

följandeformulerades påMandatet för UNAVEM sätt:

Angola will be:Accords foraccordance with thein Peace
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Verification of thea agreed by the Angolan partiesarrangements
for the monitoring of the cease-fire Agreement, which forms of thepart

Accords for Angola;Peace

b Verification of the agreed by the Angolan partiesarrangements
for the of the policemonitoring Angolan during the cease-fire period,

section of the Protocol of Estoril, which forms ofIIIset out partas
the Accords for Angola.Peace

Arbetsuppgiftema preciserades till inom polisiäraatt
övervakningsgrupper besöka polisstationer, undersöka lokaladen
polisens aktiviteter, utreda eventuella brott politiska rättighetermot

valprocessen.övervakasamt att

Erfarenheter

för civilpolisema inte tillräckligt klarlagt och komMandatet attvar
litet för enskilt polisarbete. Civilpolisema löd underutrymmege

arbetet inte kom bedrivas effektivtmilitärt befäl vilket bidrog till attatt
synvinkel. Eftersom det inte ingick militärpoliser i missionenpolisiärur

för utreda trafikolyckorkom civilpolisema utnyttjas även att t.ex.att
FN-personal för bevakningoch andra förseelser begångna samtav av

och hamnen i Luanda. vissamissionshögkvarteret, flygplatsen I
räkning demobiliserade soldater,områden deltog civilpoliser iäven av

egentligen skulle utförasvilket uppgift som avvar en
militärobservatörema.

Nations Angola Verification MissionUnited9.1.5

UNAVEM IIIIII

och ledningsstrukturillkomst,T sammansättning

säkerhetsrådets resolution 976 den 8Missionen etablerades genom
beslutade Sverige skulle delta med tiofebruari Regeringen1995. att

svenskabeslut den maj utökades detpoliser. 29 1997Genom
därför meddeltagandet med ytterligare tio poliser. Sverige bidrar 20

pågående missionen.poliser i den

fredsöverenskommelsen i Lusaka den november20 1994Genom
tilldärmed följande omstruktureringen UNAVEMoch den av
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UNAVEM kom civilpolisavdelningenIII, ställas under befälatt av en
Police Commissioner direkt underställd generalsekreterarensärsom
särskilde för polisverksamhetenDettarepresentant. var en gynnsam
utveckling. Civilpolisema fortfarande samgrupperade medär
militärobservatörerna, arbetsuppgifterna har särskilts ochmen
förtydligats. auktoriseradeDen styrkan tilluppgår 260 civilpoliser och
den faktiska styrkan uppgår i juni till1997 255 poliser från 18 länder.
Civilpolisema obeväpnade.är

Mandat och arbetsuppgifter

Mandat och föruppgifter bidraUNAVEM III tillär att att
genomföra det s.k. Lusaka- protokollet enligt följande:

monitor localTo police0
verifyTo the collection and of possession of thestorage0 anns

population
verify the integration ofTo members into theUNITA Angolan0

National Police
verify the quartering of RapidTo RRF Reaction Police0

verifyTo and monitor the security for UNITAarrangements0
leaders

Vidare skall UNCIVPOL regelbundet besöka lokala polisstationer
och inrättningar genomföra självständiga utredningar rörandesamt
rapporterade Civilpolisema saknar exekutiva befogenheter.övergrepp.

Erfarenheter

Avsaknaden fungerande lagstiftning och rättsväsende formiav av
åklagare och domstolar försvårar möjligheterna bedriva effektivatt en
civilpolisverksamhet. svårighetEn består i landet saknarattannan en
fungerande infrastruktur. Uppgiften "att övervaka" tolkas parternaav

sådant uppgiften i några områden löses endastett sätt att genom
kontakter med särskilt utpekade förbindelseofficerare från den lokala
polisen. Samverkan med vissa lokala polischefer på sina håll brist-är
fallig.

Avsaknaden fungerande infrastruktur, brist på FN-fordon samtav en
de ofta förekommande mineringama i landet försvårar civilpolisemas
möjlighet förflytta sig inom det område de för. Effektenatt ansvarar av
verksamheten blir därmed låg. Missionsspråket engelska förär attmen
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kunna med befolkningen och vissakommunicera andra krävsFN-organ
civilpoliserkunskaper i portugisiska. Få behärskar portugisiska.

tillgång tillCivilpolisema saknar dessutom ofta tolkar på sina
Språksvårighetema därför betydande. Brottsligheten istationeringar. är

lokala polisen klarar olika skällandet omfattning och denär stor avav
säkerheten. fall deltar medlem-säkerställa den allmänna vissainte Iatt

polisen själva i brottsliga aktiviteter.den lokalamar av

anförts till slutsatsen det svårtTillsammans leder det äratt attsom
civilpolisär verksamhet ibedriva bra UNAVEM III.en

Transitional Authority inUnited Nations9.1.6

Cambodia UNTAC

Iedningsstrukturochillkomst,T sammansättning

säkerhetsrådets resolution denetablerades 745 28Missionen genom
Regeringen beslutade den 23och avslutades år 1993.februari 1992

förfogande. beslutpoliser till Genomapril ställa högst 30 FN:s1992 att
till förfogande.ytterligare tio poliserden juli ställde regeringen8 1992

poliser.Sverige bidrog med sammanlagt 40

sammanlagtmissionen uppgick till 3 600. DeAntalet civilpoliser i
direkt underställdPolice Commissionerstod under befäl som varenav

iMissionen utgjordessärskildegeneralsekreterarens representant.
FN-personal frivilligacivil 450övrigt militärer, 2 00015 900 samtav

s.k. Volunteers.UN

Mandat och arbetsuppgi er

områden:inom följande sjuför avsåg arbeteMandatet UNTAC
val, civilgenomförandeoch rättigheter,mänskliga fri- av

och rehabiliteringpolisverksamhet, repatrieringadministration, samt
militära frågor.

ursprungligen:för polisernaArbetsuppgifterna var

local policeand/or controlmonitor, supervise"T00
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that lawT0 and order maintained effectively and0 ensure were
impartially

that humanTo rights and fundamental freedoms fully0 ensure were
protected.

Arbetsuppgiftema utvidgades under missionen med följande:

Assistera andra delar missionen vid återvändandet flyktingar0 av av
och displaced persons
Assistera vid väljarregistrering inför valprocessen0
Övervakning valprocessen0 av
Utbildning/träning den lokala polisen0 av

mandat innehöll inte exekutiva befogenheter.UNCIVPOL:s
Mandatet nytolkades dock under pågående missionen med
innebörden civilpolisema bemyndigades genomföra gripandenatt att av

gjort sig skyldiga till främstbrott politisk ochpersoner som grova av
etnisk karaktär. tolkningen medförde vidare civilpolisenDen attnya
bemyndigades tillsammans med militärpolis genomföraatt
husrannsakan i syfte återföra stulen FN-egendom. legalaDenatt
grunden för dessa bemyndiganden oklar. UNCIVPOL bevistadeär

under valkampanjen för skyddapolitiska politiker.även möten att
förkom vidare omfattande humanitärUNCIVPOL att svara en

verksamhet främst avseende sjukvård och sjuktransporter.I landets alla
provinser bedrev utbildning den lokala polisen.UNCIVPOL av

Erfarenheter

Missionen kom till under stark tidspress bakgrund det s.k.mot av
Parisavtalet undertecknade den oktober23 1991.parternasom
Tidspressen medförde nödvändiga förberedelser inte kundeatt
genomföras, vilket förorsakade omfattande initiala problem för

Problemen omfattande beträffandeUNCIVPOL. mestvar
underhållstjänsten och fördröjde UNCIVPOL:s utstationering väsentligt
under våren 1992.

verksamhet hindrades inledningsvisUNCIVPOL:s även attav
enskilda fråncivilpoliser några länder inte kände till arbetsuppgifterna
och heller inte tillräckligt utbildade och förberedda för uppdraget.var
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Mission for the Verification ofUnited Nations9.1.7

theand of Compliance withRightsHuman

Comprehensiveof theCommitments
in GuatemalaRightsAgreement Humanon

MINUGUA

Iedningsstrukrurochillkomst,T sammansättning

beslut dengeneralförsamlingens 19etableradesMissionen genom
ställabeslutade den maj 1995 tvåRegeringen 24september 1994. att

fråndeltar 400 38förfogande. missionenpoliser till IFN:s personerca
obeväpnade. Missionen pågårPolisernapoliser.länder, 50 ärärvarav

fortfarande.

arbetsuppgifterMandat och

följandearbetsuppgifter formuleras påmandat ochMINUGUA:s sätt:

Comprehensiveof the AgreementimplementationTo verify the on0
Guatemala andofbetween the GovernmentRights signedHuman

March 1994.Mexico, D.F. 29the URNG on
workingof the institutionsstrengtheningand assist theTo cooperate0

Guatemala.of Rightsprotectionfor the Human

civilajurister och andramedtillsammansPoliserna arbetar
angående desammanställatjänstemän för övergrepp motrapporteratt

Även volontärer ochoch rättigheterna.mänskliga fri-
arbetet.deltar ifrivilligorganisationer

Erfarenheter

ochhuvuduppgift verifieratillmission har övergreppDenna attatt
rättigheterna.de mänskligarespekteraföljer avtalet attparterna om

användseffektivt ochnärvarande inte påförPoliserna utnyttjas sättett
övervaka denpolisinrättningar,besöka lokalaaktivtinte för att mer

samband med dettatraining och ithe jobform onlokala polisen i av
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överföra kunskaper till de lokala poliserna. Verifieringen övergreppav
sker idag förhållandevis passivt många övervakare deattgenom av
mänskliga rättigheterna inte i tillräcklig omfattning besöker
polisinrättningar, fängelser Andelenarrester, volontärer inomm.m.
olika frivilligorganisationer många för Enstor. störreanses av vara
kraftsamling borde ske i riktning nyttja professionell personal föratt att

systematiskt övervaka och stödja institutionsbyggandet i landet.mer
Genom sådan kraftsamling kunde verksamheten bli struktureraden mer
och effektiv. Brottsligheten i landet hög. Mord, rån ochär
kidnappningar vanliga. harDetta skapatär behovett stort av
utbildningsinsatser inom rättsapparaten.

9.1.8 United Nations Operation in Somalia
UNOSOM 11

illkomst,T och ledningsstruktursammansättning

Missionen etablerades säkerhetsrådets resolution 814 den 26genom
1993. Missionen avslutades i 1995. Regeringen beslutademars mars

den februari17 1994 ställa poliser till förfogande.FN:satt tre
Sammanlagt uppgick antalet civilpoliser till 50. Sverige bidrog med två
poliser under tiden 19 15 september 1994.mars -

Mandat och arbetsuppgifter

FN presenterade i oktober 1993 appell med begäran stöd tillen om
för återuppbyggnaden Somaliasett polis- och rättsväsende.program av

Programmet avsågs genomföras inom föratt UNOSOM:sramen
verksamhet i Somalia.

Mandat och arbetsuppgifter för CIVPOL var:

To provide assistance for the re-establishment of Somali National
Police; To provide assistance in the training of the Somali Police."new

Detta preciserades målsättningen rekrytera, utbildaatt samtgenom
somalisk poliskår medutrusta styrka 10 poliser.000en ny en om
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Erfarenheter

Mogadishunationella polismännen iUtbildningen deav nya
Criminal Investigative TrainingInternationalgenomfördes av

verkar under USA:sAssistance ICITAPProgram som
ochsamarbete mellan UNCIVPOLjustitiedepartement. Något närmare

nådde vissa framgångarförekom inte. UNCIVPOLICITAP attgenom
polisdistrikt.utstationerades i upprättade82somaliska poliser8 000ca

civilpolisverksamhetensdeltog bedömerpolisersvenskaDe som
måttliga.framgångar som

UNPF i f.d.United Nations Peace Forces9.1.9

ochUNCROJugoslavien: UNPROFOR,

UNPREDEP

ledningsstrukturochillkomst,T sammansättning

idelrepublikermellan olikastarka motsättningarEfter att
Bosnien-MakedonienKroatien, Slovenien,lett tillJugoslavien samtatt

uppstod starkasjälvständigasigHercegovina förklarat stater,som
Serbienflera deminoriteter inomfrån staterna.protester nyaav

förklarade sigövriga delrepublikerflerasig kraftigt attmotsatte
säkerhetsrådetsledde tillKonfliktema FN,självständiga. att genom

Nationsetablerade Unitedden februari 1992,resolution 743 21
inledningsvis igrupperadesMissionenUNPROFOR.Protection Force

form Bosnien-utvidgat område irelativtKroatien fick snart ett avmen
beslutade31 1995Makedonien. DenHercegovina samt mars

olika missioner.iUNPROFORsäkerhetsrådet dela treatt upp
ursprungligabehålla detBosnien-Hercegovina fickMissionen i namnet

bildadesKroatienmandat i det landet.och denna styrkas IUNPROFOR
MakedonenOperation och iRestorationNations ConfidenceUntied

DeploymentPreventive ForceUnited Nationsetablerades
varandra inomlänkade tillmissionemaUNPREDEP. De tre var

sitthadeUNPFUnited Nations Forceför Peace somramen
särskildeGeneralsekreterarensi Zagreb.högkvarter representant var

CommissionerPolicehadechef för alla missionema. Denne äventre en
cheferförfogande.Commander till sitt DessaTheatreoch Force varen

chefer.respektive militärapolisiäramissionemasdeöver tre



SOU 1997: 104 97

Regeringen beslutade den 10 7 maj och oktober29 1992 samtmars,
den januari, februari och7 11 19 maj ställa1993 sammanlagt 30att
poliser till förfogande. Regeringen beslutadeFN:s den juli1 1993 att
utöka det polisiära deltagandet till poliser.35 Poliserna fanns i samtliga

missioner.tre

Efter det s.k. Daytonavtalet undertecknats kunde UNPROFORatt
avslutas den december20 1995. UNCRO avslutades den 14 januari
1996 och ombildadesUNPREDEP till självständig mission den 1
februari 1996 och pågår fortfarande. UNPF upphörde också efter
Daytonavtalets undertecknande.

Under tiden leddes1992 1995 UNCIVPOL Policemars av en-
Commissioner vilken rapporterade till generalsekreterarens särskilde

chefen för Affairs.Civil Strukturen innebarrepresentant genom
väsentliga problem eftersom Police Commissioner inte helt fick

för polisverksamheten. Genom organisationsförändringenansvara
våren kom Police Commissioner1995 bli direkt underställdatt
generalsekreterarens särskilde vilket positivt förrepresentant var
polisverksamheten. formellt självständigaDe missionema, UNCRO,tre
UNPROFOR lydde underUNPREDEP, Chiefs of Missionsamt egna
med varsin "Chief UNCIVPOL". Police Commissioners befälsrätt över
polisverksamheten kom därmed formellt avskäras. Dennaatt
omstrukturering genomfördes dock endast för UNPREDEP där det
utsågs Chief praktiken kom PoliceUNCIVPOL. I Commissioneren

högkvarter direkt kontrollUNPF:s UNCIVPOL i hela detutöva överatt
f.d. Jugoslavien. obeväpnad.UNCIVPOL var

Antalet civilpoliser har under mandaten varierat. Tabellen anger
styrkan i september 1995:

Mission poliserAntal
UNCRO 420
UNPROFOR 22
UNPREDEP 26
Summa 468

Tabellen visar den i särklass andelen poliser tillhördestörstaatt
UNCRO.
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Mandat och arbetsuppgifter

uttrycktes enligt följande:Missionemas mandat

UNCRO

tasks withoutT0 monitor local police they theiroutto ensure carry
with full for theagainst nationality anddiscrimination respectany

of all citizens the missionRightsHuman area;

recognized Humanitarian Aid agencies;provide assistance UNT0 to

of local police help that themonitor the functioning theTo to ensure
their duties without discrimination and with fulllatter carried out

for human rights.respect

UNPROFOR

Sarajevo;security inside the airportmaintainTo

itemspersonnel, aid and and othercontrol all incomingTo tocargo
airportsmaterials imported, and that thethat warlike areensure no

abused way.opening otherwisenot any

UNPREDEP

whichdevelopments the borderTo monitor and report areaany
stability Macedonia and threatenwould undermine confidence and

its territory.

från UNCROErfarenheter

civilpolisverksamhet varierade kraftigt inomFörutsättningarna för
Östra sektori Kroatien. Slavonien,de sektorer öst,upprättatssom

särskild instabilitet grund dess lägekännetecknades på utsattaavav
området förekommellan Rest-Jugoslavien och Kroatien. I en

serbiskaomfattande kriminell verksamhet med styrning från vissa höga
grupperingar. Uppbyggnadenmilisofñcerare paramilitära storasamt av

kroatiska upphov till mycketmilitära styrkor på den sidan späntettgav
arbetsförhållanden.läge direkt inverkade UNCIVPOL:s Dettasom
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medförde bl.a. omfattande restriktioner i rörelsefriheten. mycketTrots
svåra förutsättningar lyckades enskilda civilpoliser etablera goda
förbindelser med den serbiska milisen. Arbetet kom iatt stor
omfattning inriktas humanitärapå insatser i form assistansav av
humanitära hjälporganisationer. Förmågan etablera kontakter medatt
befolkningen och förmedla humanitär hjälp bidrog till skapaatt
förtroende för UNCIVPOL. förtroendeDetta innebar bl.a. att

komUNCIVPOL spela viktig roll det gällde förhandlingaratt nären
mellan serber i sektorn och kroatiska myndigheter. Slavonien,Västra
sektor återerövrades kroatiska förband i majväst, 1995 medav
omfattande civilbefolkningenpå till följd. Dessaövergrepp övergrepp
utövades både kroatisk militär och polis civila.ävenav men av

komUNCIVPOL här spela betydande roll det gälldeatt nären
rapportering de mänskliga rättigheterna. Dessaövergrepp motav
omständigheter innebar betydande antal civilpoliser föratt ett sattes

proaktivt förhindra den kvarvarande serbiskaatt övergrepp mot
minoriteten visa synlighet omfattandeatt stor samt ettgenom genom
rapporteringsarbete. civilpolisema saknadeTrots exekutivaatt
befogenheter utgjorde deras omfattande rapportering och framförda

effektivt verktyg konflikter.dämpaprotester ett att

Oaktat mandatet inte direkt bemyndigande för UNCIVPOLatt gav
övervaka den kroatiska polisen på dess polisstationer lyckades denatt

dåvarande Police Commissioner förhandlingar med detgenom
Letterkroatiska inrikesministeriet utverka of understandingett

innebärande stationeradeUNCIVPOL civilpoliser de kroatiskaatt
polisstationema dygnet innebar och viktigtDettarunt. ett stort
genombrott för dettaUNCIVPOL på utvecklasättatt
övervakningsinstrumentet. Vidare genomfördes omfattande
sampatrullering resulterade i den kvarvarande minoriteten efterattsom
hand vågade framföra klagomål och anmäla till UNCIVPOLövergrepp
och den kroatiska polisen. klagomål följdesDessa UNCIVPOLupp av

den personal fanns stationerad i de lokala polisstationema.genom som
kroatiskaDen polisen välutbildad och besitter hög kompetens.är

fanns etablera kollegialaIntresse kontakter med framföralltatt
civilpoliser från de europeiska ländernas poliskårer. Dessa rent
professionella kontakter till god för utveckla och förstärkanytta attvar
effektiviteten i civilpolisarbetet. Vissa motsättningar fanns
inledningsvis mellan ochUNCIVPOL den lokala polisen men
samverkan etablerades på konstruktivt bidragande faktorEnsätt.ett var

det politiska trycket på kroatiska myndigheter starktäven att var
orsakat den omfattande rapporteringen Kroatiskaövergrepp.av av
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myndigheter ville visa omvärlden de utövade sin verksamhet medatt
respekt för de mänskliga rättigheterna. praktiken korn dock tolkningenI

detta variera. bedriva aktivt s.k. village visitationGenomatt att ettav
program kunde UNCIVPOL effektivt inventera antalet kvarvarande
minoriteter och till humanitära biståndsorganisationer inrapportera
hjälpbehovet vidoch assistans utlämnandet biståndet.ge av

Sektor Nord och Syd omfattade det självutnämnda s.k. Republika
Srpska Krajina. sektorer utgjorde fram till skapandetDessa av

Protected och vidareUNCRO de s.k. UNPA komUN Areas att
innehålla Pink Zones vilka bildade ingenmansland ochde s.k.

militära FN-styrkor. hade uppgiftenövervakades UNCIVPOL attav
patrullera inom Pink tillsammans med kroatisk och/ellerdessa Zones

serbiska milisen inte intresserad detta, komserbisk milis. Då den var av
ske med kroatisk polis.denna patrullering i huvudsak UNCIVPOLatt

kom under bedriva omfattande humanitär insats.åren 1993-1994att en
tillExempel sådana uppgifter civilpolisema aktivt medverkadeär att

till behövande. vissa delarhumanitärt bistånd delades de Iatt ut av
dessa saknades möjligheter konstruktivt övervakasektorer sättatt ett

dennas ovilja till samarbete ochden serbiska milisen genom
fullföljande åtaganden. village visitation programssina Genomav
skapades goda förutsättningar biträda humanitäraatt
hjälporganisationer i dess arbete med distribuera hjälpinsatser.att

sådanaorganiserade dels hjälpinsatser dels iUNCIVPOL egna
omfattade distributionsamverkan med vissa FN-bataljoner. Insatsema

livsmedel och medicinsk hjälp.av

effektivt övervaka den serbiskakunde inteUNCIVPOL sättett
tillträde till milisenshade intemilisens verksamhet. UNCIVPOL t.ex.
genomfördes i formkontakterna i huvudsaklokaler. innebarDetta att

Sammanträffande med serbiskabesök ochdagligaav
eller lokala polisbefäl. Vid dessaförbindelseofñcerare möten
frågor och inhämtning upplysningardiskuterades polisiära av om

uppföljningar anmälda klagomål ellerdygnets ingripanden samt av
besökte regelbundet fängelser och domstolarUNCIVPOLövergrepp.

ärenden.och följde enskildaupp

lokala polisen etablerades goda ochkontakter med denFörutom
företrädare. dennaregelbundna kontakter med lokala politiska Genom

förtroende vilketsamverkan kom UNCIVPOL åtnjutanära ett stortatt
kom användas för förmedla kontaktermedförde UNCIVPOL att attatt

sambandorganisera medtill andra FN-komponenter, Imötenäven etc.
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den kroatiska interventionen i sektor Väst i maj förvärrades1995,
situationen kvarvarandei de sektorerna Viljan till samverkanavsevärt.
med alla FN-komponenter upphörde och FN-personalövergreppen mot
ökade markant. Nästan dagligen blev FN-personal för väpnadeutsatta
rån och mycket antal FN-fordon stals under vapenhot. Vissaett stort
UNCIVPOL-stationer för direkta väpnade rån utfördautsattes av

kopplingmed till lokala militära förband och milis.personer
Omfattande restriktioner i rörelsefriheten militära aktiviteterp.g.a.
innebar civilpolisverksamheten inte kunde bedrivas i enlighet medatt
uppdraget. dessa svårigheter hadeTrots UNCIVPOL dock godayttre
relationer till civilbefolkningen.

Efter den kroatiska offensiven i augusti då1995 kroatiska militära
och specialförbandpolisiära återtog Krajina-omrâdet kom
UNCIVPOL:s roll förändras på det tidigare skett isätt västraatt som
Slavonien. mycket omfattande civilbefolkningenDe övergreppen mot
rapporterades i huvudsak UNCIVPOL. omfattandeDennaav
rapportering ledde till utveckladeFN och tillskapade särskildaatt

för övervakning respekten för de mänskliga fri- ochgrupper av
rättigheterna bestående särskilda observatörer och civilpoliser.av
Genom de erfarenheter tidigare vunnits i Slavonien, kundevästrasom

verksamhet på skyndsamt inriktasUNCIVPOL:s sättett attmotmer
övervaka kroatiska polisens verksamhet.den kroatiskaDe
myndigheternas tidigare UNCIVPOL:s denärvaroaccept av
kroatiska polisstationema, vilket manifesterades ömsesidigtettgenom
Letter förstärkaof Understanding, bidrog till möjligheterna tillatt
övervakning den lokala polisen. kroatiska polisen dockDenav var
inledningsvis under hösten stationerad utanför1995 Krajina-området
vilket ledde till UNCIVPOL inte kunde verka utanför sittatt
ansvarsområde, de tidigare sektorerna. huvudsak komI UNCIVPOL att
inrikta sin verksamhet till övervaka och deövergreppatt rapportera av
mänskliga bakgrundrättigheterna. detta genomfördesMot av en
omstrukturering UNCIVPOL i Krajina. Tidigare civilpolisemaav var
utplacerade antal upprättade polisstationerpå traditionellt snitt.ett av

effektivtFör öka möjligheterna övervaka ansvarsområdetatt att
organiserades civilpolisema i mindre liknande den strukturgrupper

nyttjas militärobservatörer. innebarDetta möjlighetäven attsom av en
stationera personal flexibelt ochpå verksamhetsanpassat sätt änett mer
tidigare.

samband flyendeI med ökande bosniska muslimer frånströmen av
Bihacområdet till sektor Nord, korn UNCIVPOL övervaka denatt
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kroatiska polisens säkerhetsarbete flyktinglägret Kuplensko medrunt
sina flyktingar. hjälpte humanitära30 UNCIVPOL000ca
biståndsorganisationer i deras verksamhet eskortera konvojerattgenom

flyktingar samband med repatrieringar till Bihacområdet.iav

Erfarenheter från UNPROF OR

för Bosnien-Hercegovina ingetmandatUNCIVPOL:s störregav
civilpolisverksamhet.för bedriva någon effektiv Mandatetutrymme att

skulle kontrollera inkommande godsi huvudsak UNCIVPOLattangav
nyttjas för säkerhetskontroller resande.på Sarajevos flygplats samt av

klassisk poliskaraktär.verksamhet kan inteDenna sägastyp avvaraav
fullfölja rad andra väsentligakom dockUNCIVPOL att en mer

utvecklade väluppgifter. Med anledning UNCIVPOLatt ettav
med företrädare för de olikafungerande samverkanssystem parternas

åtnjuta mycket högtpolis och kom UNCIVPOLsäkerhetsorgan att ett
professionella hållning. Enligt vissaförtroende för opartiska ochsin

förtroendet för UNCIVPOLuttalanden från större änparterna var
militära såväl civila.förtroendet för FN-komponenter, Dettaandra som

för medverkan tillvände sig till UNCIVPOLmedförde attatt parterna
utväxling dödade soldater.organisera utväxling krigsfångar samt avav
Internationella Rödaformellt det Korset.uppgift ankomDenna

uppföljningarfängelser och genomfördebesökte vidareUNCIVPOL av
enskilda ärenden.

Erfarenheter från UNPREDEP

Medhuvudsakligen gränskontroll.förMandatet UNCIVPOL angav
utplacerades civilpolisema längs meduppgiftanledning dennaav

kontrolleraoch MöjligheternaMakedoniens gräns. attvästra norra
omfattande smugglingstrañkbegränsade dåfårgränsen enanses vara

förpoliser får fåsidan gränsstationema. 26genomfördes vid attvarav
rimlig ambitionsnivå.gränskontroll med Detkunna bedriva ären

lämplig uppgift förgränskontrolltveksamtöverhuvudtaget är enenom
medbidrog till denna missionpolisstyrka. Schweizinternationellen

betraktasvensk definitionvilka enligts.k. gränspoliser attvar som
lämpade förschweiziska gränspolisertulltjänstemän. Dessa var mer

övriga civilpoliser.tull och gränspolissamverkan med lokal än

landet med växande etniskapolitiska situationen ikomplexaDen
huvuduppgiftvid sidan sinUNCIVPOLproblem innebar att av

traditionellutförapraktiken komgränskontroller i att mer
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civilpolisverksamhet övervakning den lokala polisen samtsom av
rapportering etniska problem och konflikter. UNCIVPOLav
genomförde regelbunden patrullering i områden befolkade etniskaav
minoriteter. förskjutning arbetsuppgifternaDenna anpassadeav var mer
till situationens behov. Chefen för UNPREDEP gjorde upprepade
försök få till stånd utvidgning, alternativt ändring,att en en av
UNCIVPOL:s mandat till omfatta sådan övervakning. villeHanatt

få till stånd utvidgning antalet civilpoliser syftei kunnaäven atten av
effektivt konfliktförebyggande.verka

brottInterna UNPFinom

Vid UNCIVPOL-högkvarteret för i fannsUNPF Zagreb särskilden
enhet för utredningsverksamhet, Special Investigation Unit SIU.

nyttjades förDenna interna utredningar inom UNPF. Huvudsakligen
utreddes ekonomisk brottslighet förekom i form omfattande ochsom av

bedrägerier. Uppgiften utreda dessa interna brott åviladeattgrova
formellt enhet, Security and Safety Unit SSU, lydande underen
Director of Administration DOA. SSU saknade dock den polisiära
kompetens krävdes för utreda dessa brott. internaDessaattsom
utredningar kom tidvis omfattande och tio FN-poliser medatt vara ca
utredningserfarenhet arbetade med fallen. Efterhand skärptes rutinerna
och intemkontrollen inom missionen. Stora belopp kunde âterkrävas
från de nationer personal gjort sig skyldigt till de beskrivnavars
brotten.

Västeuropeiska unionens9.1.1O insats i Mostar

illkomst, och ledningsstrukturT sammansättning

beslutade iEU juni administrationen1994 stadenövertaatt av
i Bosnien-Hercegovina i syfteMostar återupprätta odelad ochatt en

multietnisk förstad kroater och muslimer. Efter Sverige framförtatt
intresse för deltagande i insatsen,VEU beslutade de tio
medlemsstaterna den maj välkomna5 1995 svenskt deltagande. Iatt ett

överenskommelse mellan och de lokalaEU, VEU parterna,en
undertecknad i den juliGeneve 1994, villkoren för insatsen.5 angavs
Regeringen beslutade den 8 juni 1995 bidra med sju civilpoliser tillatt
Mostar. Sverige kom därmed för första gången delta i civilatt en
fredsbefrämjande förinsats inom sitt observatörsskap i VEU.ramen
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totala styrkan uppgickDen till 180 poliser Sverige alltså bidrogvarav
med sju. Poliserna hade inga exekutiva befogenheter, men var
beväpnade för självskydd. Missionen avslutades den 15 oktober 1996
då civilpolisuppgiftema övergick till ochUNMIBH dess International
Police Task Force IPTF

Mandat och arbetsuppgifter

den övereskommelsen från juli framgår följande.I nämnda 1994

Article 12

Police
force, unified all levels, will be established undersingle policeA at

the authority of the Administrator. The composition of the policeEU
shall reflect, all levels, that of the population the EUat
administration will comprise element of internationalanarea.
participation, which will be provided by of theWEU EUpartas

details will be document.Administration. Further set out separatea

Article 13

Police ElementWEU

will provide the Administrator withThe police element EUWEU
situationadvice all of the public order ininformation and aspectson
of refugees,confidencebuildingincludingMostar, movementmeasures,

handling of criminals.suspect war

theestablishing selection procedures, carryingwill advise outon
maximum advantage, inter aliaselection and organizing training taking

facilities.personnel and appropriate existingof qualifiedpresent

entitled administer,element will be organize,The policeWEU to
criminalpolice functions, suchdirect and supervise assome

relations the level of centralprotection of publicinvestigations, VIPs, at
and monitor other policepolice headquarters. will supervise

judgments of guarding andfunctions, such carrying the courts,outas
routinecustody, guarding of sensitivetransfer of civilians areas,

ofcivilians in the regulartraffic control, disarmingpatrols, course



SOU 1997:104 105

police work, control of and goods, protection of civilianpersons
the level of local police stations.property at

The police officers will initially participateWEU the level ofat
central police headquarters appropriate rank, while participationat at
the level of local police stations will take place subject theto
Administrators assessment.

The police element will be directed byWEU commissioner whoa
directly the AdministratorEU and receives his instructionsreports to

from him.

order the smooth integration of its activitiesIn into theto ensure
overall administrative framework, the police element will liaiseWEU
with authorities well with organizations operatingMostar as as
and around Mostar.

police officers will regularWEU police equipment. Thiscarry may
include individual for self defense Suchweapons purposes. weapons
will be registered in accordance with the international practice
similar missions. All personnel will distinguishableWEU be as
members of the mission by suitable, visible identification.WEU

The periodicallypolice commissioner will evaluate the public order
situation and recommend adjustments especially with regard to a
selective change of the size and involvement of the intemational/WEU
police element.

artikel hänvisas till dokument,I 12 till MOU, där1ett separat annex
det detaljerat redogörs för polisernas uppgifter, mål ochmer
skyldigheter. övervakning följande:Målen for var

5. relation the the goals of the supervision and monitoringIn MoU,to
tasks are:

the local5.1 develop public confidence in policeTo
commitment for unified police force5.2 To create a

control the unifying5.3 and coordinateTo process.
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Erfarenheter

totalt poliser under tiden septemberSverige kom delta med 19 20att
olikaoktober Poliserna uppdelade1995 till den 1996.15 trevar

de deltagande svenska poliserna hadeavdelningar. Merparten av
FN-missioner. Utbildningen införtidigare erfarenheter från olika

detta denbristfällig, troligen beroende påuppdraget något att varvar
från Bosnien-Erfaren polispersonalförsta missionen.VEU
förberedelserna.ha lärare underHercegovina borde använts som

leamtFN-poliserfarenhet konstaterar attlessonsPoliser med tidigare
nyttjats vid upprättandetfrån tidigare liknande missioner inte av

polisorganisationen och dess verksamheten blevmissionen. Starten av
hand alltmer likna den organisation och detdärför trevande för efteratt

vuxit fram inom olikaerfarenheter FN-arbetssätt efter många årssom
krafthade utnyttjats hade tid ochtidigare erfarenhetermissioner. Om

uppgifter.för angelägnakunnat sparas

likheter medledningsorganisationen hadeövergripandeDen stora
Standarden på de deltagandemissioner dennaden i de flesta typ.av

dock olikahög kvalitet. förekomgenomgående Detpoliserna var av
karabinjärer och militärpoliser.poliser såsom gendanner,kategorier av

inför dennaställde sig något tveksammapolisernaDe svenska
ofta militäradessa poliskårersmed hänvisning tillblandning synsättatt

arbetsuppgifterförenligt med dealltidoch framtoning inte är som
skulleVEU-polisemai konfliktområde.åligger civilpoliser ett vara

för självskydd.de hade eldhandvapenvilket innebar"polisutrustade" att
brittiska.poliser dedeltagande nationersgällde samtligaDetta utom

bär tjänstevapen.de normalt inte Demotiverades medDetta att
stabsbefattningar och deltogpoliserna upprätthölldeltagande brittiska

fältet. svenskaverksamheten Deni operativainte den
till bära underuppfattning klart negativpolispersonalens att vapenvar

policyfrågamycket viktigupplevdescivilpolisuppdragen. Detta som en
bakgrundcivilpoliserfarenhet.bland poliser med Motsvenska attav
utföra exekutivahade klart mandatdenna mission intepoliserna i attett
fick användas iendastbestämmelserna såuppdrag, tolkades att vapen

fältetrådde många oklarheterdenna tolkningsjälvförsvar. Trots
rörandeRegleringvapenanvändning.eventuellrörande en

of Police element inRules of conduct WEUvapenanvändning fanns i
utbildning igenomfördes detta inte någonMostar. Det trots gemensam

problem för deförorsakade därmed vissaBeväpningenvapenbruk.
svenska poliserna.
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Sammanfattningsvis har de deltagande svenska poliserna uppfattat
missionens uppdrag meningsfullt. Missionen utvecklades undersom
mandatperioden på positivt Sampatrullering etablerades ochsätt.ett
genomfördes. Rekrytering, träning och utbildning den lokala polisenav
genomfördes till viss del, dock inte i den omfattning planerad.som var

United Nations9.1.11 Mission in Bosnia and

Herzegovina UNMIBH

illkomst, och ledningsstrukturT sammansättning

Missionen upprättades säkerhetsrådets resolution den1035genom
21 december 1995. komponentUNMIBH:s denstörsta är
internationella polisstyrkan, Intemational Police Task Force IPTF

verkar vid sidan andra civila komponenter. UNMIBH har ingensom av
militär del verkar i område där ochIFOR spelatSFORettmen senare

roll. auktoriserade styrkanDen ursprungligen poliser1721storen var
vilket kommit utökas med dels poliser för200 täcka behovenatt attca
främst i Brcko-området i delen Bosnien-Hercegovina, dels 120norra av
poliser för fullgöra de s.k. Londonuppgiftema. Regeringen beslutadeatt
den februaril 1996 ställa poliser till förfogande för50 FN:satt

Östrainsatserna i Bosnien-Hercegovina i Kroatien och Slavonien.samt
Östrade ställdes tio poliser förfogandeAv 50 till förFN:s Slavonien.

Regeringen beslutade den april24 1997 utöka deltagandet i IPTFatt
med tio poliser, vilket fördet närvarande finns 50 svenskagör att
poliser i IPTF. Civilpolisema i obeväpnade.IPTF är

Mandat och arbetsuppgifter

Mandatet för liktydigt medIPTF Dayton-överenskommelsensär
reglering rörande polisverksamheten,vilken avtalets bilaga lutgör
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följande:reglerasDär

Article I

EnforcementCivilian Law

agreedof the Constitution Annexprovided Article 5 eIVAs as
Parties shall provide safeFramework theGeneral4 the Agreement,to a

their respective jurisdictions,for allenvironmentand personssecure
agencies operatinglaw enforcementby maintaining civilian

recognized standards and withinternationallyaccordance with respect
and fundamental freedoms,recognized human rightsfor internationally

appropriate.otherand by taking such asmeasures

thatobligations, the Partiesmeeting otherassist themTo request
Council,of the Securityby decisionNations establishthe United aasa

International Police Task IPTFForceoperation, UNUNCIVPOL toa
ofHerzegovina, theBosnia andthroughoutout, programcarry

Article below.described IIIof whichassistance the elements are

Article

Establishment of the IPTF

execution of itsregard thewithThe shall beIPTF toautonomous
will be coordinatedactivitiesthisfunctions under Agreement. Its

the GeneraldescribedRepresentative Annex 10Highthrough the to
Framework Agreement.

appointedwho will beCommissioner,be headed byThe willIPTF a
with theConsultationUnited Nations inGeneral of theby the Secretary

standing whoof high moralconsist ofCouncil. shallSecurity persons
CommissionerTheenforcement. IPTFhave experience in law may

andassistance fromandpersonnel,and statesacceptrequest resources,
organizations.nongovemmentalinternational and

from the Highshall receive guidanceCommissionerThe IPTF
Representative.

withinperiodicallyshallCommissionerThe IPTF report matterson
the SecretaryHigh Representative, U.N.responsibility thehis to
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General, and shall provide information the IF OR Commander and,to as
he she deems appropriate, other institutions and agencies.or

5.--8.

Article III

IPTF Assistance Program

IPTF assistance includes the following elements, be providedto a
designed and implemented by the IPTF Commissionerprogram

accordance with the U.N. Security Council decision described
Article 2I :

a monitoring, observing, and inspecting law enforcement activities
and facilities, including associated judicial organizations, structures,
and proceedings;

b advising law enforcement personnel and forces;

c training law enforcement personnel;

d facilitating, within the IPTF‘s mission of assistance, the Partieslaw
enforcement activities;

e assessing threats public order and advising the capabilty ofto on
law enforcement agencies deal with such threats;to

f advising govemmental authorities Bosnia and Herzegovina theon
organization of effective civilian law enforcement agencies; and

g assisting by accompanying the Parties law enforcement personnel
they their responsibilities, the deemsIPTF appropriate.outas carry as

additionIn elements of the assistance forthto setprogram
paragraph the will consider,IPTF consistent with its responsibilities
and from the Parties law enforcement agencies inrequestsresources, or
Bosnia and Herzegovina for assistance described paragraph

The parties confirm their particular responsibility theto ensure
existence of social conditions for free and fair elections, including the
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and Herzegovinapersonnel in Bosniaof internationalprotection
Generaltheprovided for in Annex 3with the electionsconnection to

prioritygivethe IPTFTheyFramework Agreement. totorequest
responsibility.thisParties carryingassisting the out

Article IV

of the PartiesResponsibilitiesSpecific

shall instructandfully with the IPTFshallThe Parties cooperate so
agencies.enforcementall their law

Partiesforce, theintothisdays after AgreementWithin 30 enters
with informationhis designeeCommissionershall provide the IPTF or

location, andtheir size,includingagencies,enforcementtheir lawon
shalltheyCommissioner,of the IPTFforce Upon requeststructure.

operational,training,includinginformation,additionalprovide orany
agencies andenforcementof lawservice recordsandemployment

personnel.

personnelof IPTFimpede theshallThe Parties movementnot or
responsibilties. Theytheirthem indelayhinder, obstruct, orany way

site,completeimmediate andpersonnelshall allow IPTF toaccess any
Bosniaother itemrecord,proceeding,activity, eventororperson,

itsin carryingtherequested by IPTFand Herzegovina outas
rightinclude theshallThisunder thisresponibilities Annex. to

believes thatwichfacilitysiteand inspectobserve, atmonotor, any or
place.activities takenjudicialdetention,law enforcement,police, areor

foravailableshall makethe Partiesby the IPTF,Upon request
lawexpected takewhopersonnel,qualifiedtraining to upare

training.following suchimmediatelyenforcement duties

andBosniaof the inoperations IPTFtheshall facilitateThe Parties
assistanceappropriateofby the provisionincludingHerzegovina, as

accommodations,substince,transportation,regardwithrequested to
thoseequivalentfacilitiesand othercommunications, toat rates

applicableunderfor theprovided IFOR agreements.
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Article V

Failure Cooperateto

obstruction ofAny interference with IPTF activities, failureor or
refusal comply with other failureIPTF theto request, to meetan or
Parties’ responsibilities other obligations this shallAnnex,or
constitute failure with the IPTF.to cooperatea

The Commissioner notifyIPTF will the High Representative and
inform the IFOR Commander of failures with the IPTF.to cooperate
The IPTF Commissioner that the High Representative takerequestmay
appropriate such notifications,receiving including callingsteps upon
such failures the attention of the Parties, convening the Joint Civilianto
Commission, and consulting with the United relevantNations, states,
and international organizations furtheron responses.

Article VI

Human Rights

When ofpersonnel learn credible information concerningIPTF
violations of intemationally recognized human rights fundamentalor
freedoms of the of enforcement officialsrole law forces suchor or
voilations, they shall provide informationsuch the RightsHumanto
Commission established thein Annex 6 General Frameworkto
Agreement, the International Tribunal for the Yugoslavia,Former toor
other appropriate organizations.

The shall investigationsParties with of law enforcementcooperate
forces officialsand by the organizations described paragraph 1.

samband med mandatförlängningenI i december utvidgades1996
mandat tillIPTF:s omfatta de uppgifter iävenatt som anges

slutdokumentet från Londonkonferensen i december de s.k.1996
Londonuppgiftema. innebärDet IPTF har till uppgiftävenatt att
utreda de brott mänskligade rättigheterna begåsmot som av
medlemmar den nationella poliskåren i Bosnien-Hercegovina.av
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civilpolisverkamheten ikornskapandet IPTF sättasGenom attav
ochFN-komponentermilitärainnehåller ingamissionfokus. Denna

Redandelen UNMIBH.civilpolisverksamheten den störstautgör av
fortsatt polisiärpåbörjades planeringen1995under senhösten av en

från UNPROFORErfarenheternaBosnien-Hercegovina.inärvaro
särskiltinstrumentviktigtutgjordecivilpolisverksamhetenvisade ettatt

där såväli Kroatien,vunnitserfarenheterdebakgrundmot somav
obeväpnadeförtroende för detvisadebefolkningen stortparternasom

medcivilpoliskomponentbeväpnadFråganUNCIVPOL. enom
underdiskussionerföremål förbefogenheterexekutiva var

styrkanhuruvidafördesdiskussionerOmfattandeplaneringsarbetet.
frånframfördes särskilt USA:sönskemålbeväpnad. Dessaskulle vara

befogenheter.exekutiva Förskulle hastyrkanansågsida. USA även att
exekutivamedframgångvinna någonkunnaöverhuvudtagetatt

den imotståndaren ochhurbedömasmåstebefogenheter
och vilkabeskaffadkriminalitetenförekommandemissionsområdet är
exekutivinternationell,utföraskunnafall måsteåtgärder i så ensom

iSåväl i Kroatienuppgift.vanskligmycketpolisstyrka. Detta är somen
civilbefolkningendelochBosnien-Hercegovina är stor avenvar

erfarenheternakroatiskasärskilt debakgrundbeväpnad. Mot av
obeväpnade. Tillskullefortsattcivilpolisemadockbedömdes att vara

existerandedetomständighetendenbidrogdenna slutsats attäven
medförde detdimensionerat. Dettakraftigtpolisväsendet attlokala var

stället för IPTFlämpligt imöjligt och attbedömdes att gemerasom
verkapolisstyrkaninternationellalåta denbefogenheter,exekutiva

lokala polisen.dengenom

opererade igrupperingarparapolisiäraellerparamilitäraGrupper av
den skullföruniformeller icivilkläddabörjan år 1996 attutanav

Även ikläddacivilbefolkningen gickkrigsmakten.reguljäratillhöra den
därförkläder.civila Detbristengrunduniformspersedlar på varav

eller IPTFIFOR/SFORfördet attsvårt avgöra ettatt ansvarvarom
incidenter.i händelse avagera

områdetförekommande ifortfarande ärbeväpningDen är mestsom
Även beväpningKalashnikov.47AK grövretypenautomatvapen av

förMöjligheternaverksamhet.brottsligiförekommerpansarskottsom
tilltillgångförutsättersådana lägenexekutivt iingripacivilpoliser att

passandepoliser medantalpansarfordonbeväpning, stortsamt etttung
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militär-polisiär utbildning. exekutivt ingripande polisstyrkaEtt av en
beväpnad med enbart eldhandvapen pistol skulle försättatypenav
personalen i livsfarlig situation. enkla slag beväpning iDetta ären av
huvudsak skyddet, föravsedd för det inte det möjligtgöraatt attegna

polisiära befogenheter. sådan exekutiv polisstyrkaEn kommer,utöva
vilket erfarenheterna från Kroatien visat, inte naturligt sättatt ett
kunna samverka med det lokala civila samhället. Styrkan skulle ses

del den militära komponenten och betraktas utifrån sådantettsom av
viljanperspektiv. aspekter, liksom och möjligheterna från deDessa

bidragande ländernas poliskårer medverka i sådan komponent,att en
vid handen betydande svårigheter skulle infinna sig kunnaatt attgav

rekrytera utbildningsstatus från europeiska länderpolismän med hög
med tidigare erfarenheter civilpolisverksamhet.av

från till visadeOmvandlingen UNPROFOR UNMIBH på stora
brister i planeringen. visade sig särskilt i samband medDetta
överföringen materiel. FN-organisationens bristandeav
planeringsförrnåga stod inte i samklang med de i Dayton-avtalet
stipulerade tidsramama för verksamhet. diskrepans hadeIPTF:s Denna

planeringsåtgärder ikunnat undvikas nödvändiga in tid och påsattsom
kraftfullt Problemen orsakades delvis dugligamångasätt.ett attmer av

området avslutades.FN-tjänstemän lämnade UNPROFORnär
vidare lokalaOsäkerheten förlängd innebar denFN-närvaro attom en

bemanningsmässigt låg alldeles för låg nivå.FN-organisationen en
fanns betydande svårigheter snabbt kunna rekryteraDessutom att

kvalificerade poliser.

från den bristfälligade inledande problemen, bortsettEtt störstaav
säkerhetssituationen. Vid missionensunderhållstjänsten, startvar

situationer där denna fråga aktualiserades.uppstod flertal IFORett
föransvarade för den övergripande militära säkerheten. Ansvaret

övervakadesordning och säkerhet åvilade den lokala polisen, vilken av
grad inblandade idå den lokala polisen i högsta självaIPTF, varmen

uppstod problematikolika former konflikter, gråzon. Dennaenav
löstes vissa situationer visade närvaro tillsammansmed IFOR iatt
med och kom det i praktiken fungeraIPTF sättet att som
uppbackning situation skulle samarbetsviljaPartemasurarta.om en

blandad. central nivåmed i inledningsskedet missionen PåIPTF var av
uttalades självfallet vilja uppfylla de krav vilka åvilade parternaatten
enligt praktiken försvårades samarbetet påöverenskommelsen imen
regional flera Bosnien-Hercegovina finnsoch lokal nivå på Isätt.
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polisstyrkor hos alla de vilka olika aktivt tagit del isätttre parterna
strider och ibland deltagit i civilbefolkningen.även övergrepp mot

intressant problem fredsfördrag ofta stipulerarEtt militäraär att att
förband skall och kasem-förläggas begränsas till sinavväpnas samt

inledningen fredsprocess avhändes härigenomInumerär. av en
sitt maktinstrument. utnyttjar då tillfälletParternaparterna yttersta att

konvertera soldater till "poliser" varigenom kringgår det regelverkman
aspekterna.de militära På det organiserassättetstyrsom

överdimensionerade polisstyrkor vilka skall övervakas begränsatettav
antal civilpoliser. förfarande nyttjades Bosnien-iDetta parternaav
Hercegovina.

Nations Transitional AdministrationUnitedl 12
.

for Slavonia, Baranja andEastern Western

Sirrnium UNTAES i Kroatien

illkomst, och ledningsstrukturT sammansättning

kapitel i FN-stadgan beslutadeAgerande under VII FN:s
januarisäkerhetsråd i resolution den 19961037 15 upprättaatt

missionen. Till grund för resolutionen finns den s.k. Basic
signerades den november mellan denAgreement 12 1995som

Östslavonien. Basickroatiska regeringen och företrädare för serberna i
förutsättning för kunna slutautgjorde Dayton-Agreement atten

för närvarande.överenskommelsen. Missionen pågår Den
det verkliga antaletauktoriserade styrkan uppgår till 600 poliser, men

ställa tioRegeringen beslutade den februari 1996460. lär attca
beslutadepoliser förfogande. beslut den apriltill Genom 3 1997FN:s

poliser till förfogande till och medregeringen ställa ytterligareatt sex
den juli Polisstyrkan obeväpnad. Civilpolisema står15 år. ärsamma

lyder under chefen förunder befäl Police Commissioner vilkenav en
"Transitional AdministratorUNTAES,

och arbetsuppgifterMandat

med syftet fredlig överföra det sistaUNTAES tillkom på vägatt
serbkontrollerade området Kroatien till kroatisk kontroll. Mandatet föri

enligtcivila komponent innehåller bl.a. polisinsatser.UNTAES De är
paragraf följande:särkerhetsrådets resolution 1037 ll
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police force, define its and size,a establishT0 structuretemporarya
and its implementation, anddevelop training programme overseea

of offenders and prison quicklymonitor system,treatment as as
of the Secretary-Generalspossible, paragraph 16 aset outas

report".

framgår:Basic AgreementAv

requested authorize3. United Nations Security CouncilThe to an
period maintainforce deploy during the transitionalinternational toto

region and otherwise assist inand security the topeace
The region shall be demilitarizedimplementation of this agreement.

and procedures determined by theaccording the scheduleto
shall completed laterinternational force. This demilitarization be not

shallof the international force andthan days after deployment30
and police, for theinclude military forces,all exceptweapons

the supervision of,force for police operating underinternational and or
Transitional Administration.with the of, theconsent

establish and trainAdministration shall helpThe Transitional to
police andprofessionalism thepolice forces, buildtotemporary among

communities.all ethnicconfidence among

recognized rights andof internationally humanThe highest levels
respected the region.fundamental freedoms shall be

Erfarenheter

Transitionalhar chefen for missionen,Enligt mandatet
skallbefogenheter eftersom hanvittgåendeAdministrator, styra

genomförsthe region.regionen govem Detta sätt somsamma
antalKambodja, dvs. det har skapatstillämpades i ett stortatt

ansvarsområde.har begränsatcommittees och ettensom var
ochlika serber kroaterKommitteema mångaär sammansatta somav

ordförande. Besluten i dessahar högre FN-tjänsteman somen
alltsåTransitional Administratorkommitteer skall godkännas somav

har vetorätt.

tillkomst avvecklades den mycketsamband med UNTAESI stora
Inrättandet deomfattande arbete.FN-missionen vilketUNPF, ett avvar
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konfliktområde komplicerat.missionema i ytterstsamma varnya
ledningspersonal hade lämnat ochUNPF FN-Kompetent

bådeadministrationen visade den inte hade beredskap hanteraattatt
olika missioner samtidigt. orsakerna tilloch avveckling Enstart av av

missionen ochsäkerhetsrådets beslut inrättasvårigheterna attatt omvar
för fattades medbeslut budgeten missionengeneralförsamlingens om

medförde utrustning ochflera tidsförskjutning.månaders Detta att
efter Liknandefungerade förrän år.underhållstjänst inte nästan ett

för övrigt gjorts i flera missioner. DPKO medvetetiattagelser har är om
kunnat lösa dem.problemen har intemen

civilpolisemas roll i FN-missioner varittradition harAv att
kompletteratsmonitor". har iblandobservera och "to Dettarapportera

Generellt har den exekutivaråd och utbilda.med uppgiften settatt ge
polis. har ofta konstateratstillkommit värdlandets Detrollen att

åligganden. uppmärksammaspolis inte sköter dessa Dettavärdlandets
önskar sigmissions militära styrka, dåofta från fredsfrämjande somen

civilpoliser.roll för beväpnadeoch exekutivrobust etten mer
önskade sådan robustAdministrator för UNTAESTransitional en

skulle hainte civilpolisemamandatet medgavpolisstyrka, attmen
uppgifter.exekutiva

hadeför befälet 000Commander, 5Force över accepteratman,som
militärerhållit försäkringar frånefter ha FNsin befattning först attatt

skulle i anspråk föromständigheterunder någrapersonal inte tas
därför blii missionen komuppgifter. Polisfrågomapolisiära att en

alla militära planer intoghögkvarteret.för det militära Ihuvudfråga
och erhöll arbetsuppgifterframrädande platscivilpolisen även aven

Commander.Force

kom tillpolisiära och militära komponenternamellan deSamverkan
styrkan hade lärt sig ochförst sedan den militäratid ochstånd efter en

och arbetsuppgifter. Startenförstått civilpolisemas mandat av
underhållsproblem. Vid missionensvisade påUNTAES startäven stora

överförts från det avveckladehadefanns civilpoliser på plats.30 Dessa
polisstationer tillhögkvarter och tvåpoliser hadeUNCRO. Dessa ett

dimensionerade förPolisstationematio fordon.sitt förfogande samt var
fanns det 450månader efter UNTAESpoliser vardera. Sju30 startca

Vid varderaoch två polisstationer.området, högkvartercivilpoliser i ett
telefon ochvilka delade påtjänstgjorde 210 poliserstationen en enca

således svåra.Arbetsförhållandenatelefax. ytterstvar
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Enligt mandatet skall civilpolisen etablera och tillfälligträna en
polisstyrka bestående kroater och serber, övervaka dess etableringav
och observera och dess verksamhet. uppgiftenDenrapportera
medförde i sig inga problem, flera de grundläggande villkorenmen av
kring huvuduppgiften beaktadevarken eller budgeterade. Någravar
exempel på detta betalar träningen/utbildningenVem betalarVemär:
utrustning inklusive uniformer för den polisstyrkan skallHurnya
denna polisstyrka beväpnad och betalar detta Vem betalarvara vem
och ordnar bostäder för de kroatiska polismännen i styrkan Vem
betalar drivmedel till styrkans fordon

Problemen löstes delvis förhållandevisUSA snabbt kornattgenom
betala för all utrustning och träning. detta stöd hade tilltronUtan tillatt

skadats. The TransitionalUNTAES Police kundeForce TPF sinstarta
verksamhet den juli1 1996.

United Nations Operations in9.1.13 Mozambique
ONUMOZ

illkomst, och ledningsstrukturT sammansättning

Missionen etablerades säkerhetsrådets resolution 797 den 16genom
december 1992. Regeringen beslutade den december22 1992 ställaatt
tio poliser till förfogande. Till följd föreseningar iFN:s av
planläggningen missionen kunde dock poliserna inte börja sinav
verksamhet förrän år Regeringen beslutade därför den 16ett senare.
december ställa tio poliser till förfogande.1993 Regeringennytt att
beslutade den 1994 utöka det svenska stödet24 med 35attmars
poliser. Sverige bidrog med poliser under tiden januari till1994
missionens slut i december år.samma

resolutionI 797 UNCIVPOL skulle uppgå till 128attangavs
poliser. framstod efterhand missionenDet behövde utvidgadatt en
UNCIVPOL-komponent vilket föranledde säkerhetsrådet att genom
resolution 898 år 1994 utöka styrkan till 1 144 poliser. Denantagen
faktiskt uppnådda styrkan kom bli poliser.1 095 övrigt omfattadeIatt
ONUMOZ i september militärobservatörer1994 329 övrig4 163samt
militär personal. leddes Chief Police ObserverDen av en som var
direkt underställd generalsekreterarens särskilde representant.
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Mandat och arbetsuppgifter

uppgifter formulerades följandePolisemas mandat och sätt:

activities the including those ofT0 monitor all police country,
verify that theirpolice and security agencies andand otherPRM any

the generalactions fully consistent with agreement;peaceare
of Mozambicanof rights and civil libertiesmonitor theTo respect

thecitizens throughout country;
Commission;the National Policeprovide technicalTo support to

of private protection and securityverify that the activitiesTo
the generalagencies do violate agreement;not peace

forces,of policeverify the strength and locationTo government
might be neededother information whichtheir material, wellas as any

in of thesupport peace process;
of reorganization andverify the themonitor andTo process

wellPolice and its activities,of Quick Reactionretraining toas as
equipment;verify their andweapons

thewith other ONUMOZmonitor, togetherTo components, proper
verify political rights ofcampaign and thatconduct of the electoral

respected, inpolitical organizationsindividuals, and aregroups
electoraland relevantgeneralaccordance with the agreementpeace

documents.

Erfarenheter

försenad ochmissionen blev kraftigtcivilpoliser iStationeringen av
underhållstjänstenBrister iförst i slutet år 1993.kom skeatt av

FN-personalen med bl.a. fordonmedförde det svårt att utrustaatt var
poliserbidragande länder sändekommunikationsutrustning. Någraoch

antalSålunda saknadetillräcklig kompetens.saknade ett stortsom
saknademissionsspråket engelskacivilpoliser körkort och trots att var

arbetsuppgifternaviktigastekunskaper i språket.civilpoliser Demånga
utreda allafickall polisverksamhet. UNCIVPOLövervaka ävenattvar

FN-personal, dennaoch förseelser begångnabrott atttrotstyper avav
militärpolisstyrka.missionensborde ha utförtsuppgift rätteligen av

registreringdels medaktivt under valprocessendeltogUNCIVPOL
själva valet. UNCIVPOL:s 1 095övervakare Avväljare dels som avav

Intemationalutbildning för ingåpoliser genomgick 550 att som
Observers.Election
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9.1.14 Erfarenheter från polisinsatser i

utlandsstyrkan inom Försvarsmakten

erfarenheternaHuvuddelen de svenska från internationellaav
polisinsatser härrör från sådana där de svenska poliserna varit anställda
i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. Förslagen i kapitel bygger12
till erfarenheter,mycket del dessa inte minst vad förslagenstor avser
till förbättringar leda och driva polisinsatser. FleraFN:s sätt attav av
erfarenheterna generella medan några hänför sig till eller fånågraär en
missioner.

Övriga internationella polisinsatser9.2

Med övriga internationella polisinsatser sådana äravses som av ren
biståndskaraktär och genomförts poliserna varit anställda iutan attsom
utlandsstyrkan Försvarsmakten. insatser mindreinom Dessa utgör en

Flera tyderdel det hittillsvarande svenska tecken påengagemanget.av
efterfrågan detta slag insatser kommer öka iävenatt attav

omfattning under de kommande åren.

Salvador9.2.1 El

fredsöverenskommelsen från januari stipulerades El1992I att
poliskår liksom polishögskola.Salvador skulle civil FN:supprätta en en

tillsammans med landets regeringutvecklingsorgan utformadeUNDP
för insatsen, förförslag detta, inklusive begäran stödett omom en

vidare befordran till medlemsstater.FN:s

stödja polishögskolan medSida beslutade år 1993 via UNDP treatt
Sidas regionprogramsvenska civilpoliser. Medel till insatsen viatogs

lärarnaför Centralamerika. den första fasen rekryterades de svenskaI
Mandat ochden Polishögskolan anställdes UNDP.av avmen

utarbetades El Salvadors regering i samarbeteuppdragsbeskrivning av
innebar de svenska poliserna arbetademed UNDP. Insatsen att som

instruktörer Salvadors polishögskola framför allt med utbildning ipå El
frågor första fasen pågick tillde mänskliga rättigheterna. Denom

förlängning sträckerdecember då Sida fattade beslut1996 om en som
sig till fortsättningsvis omfattar civilpoliser.juni 1998 och även tresom

viaförlängningen poliserna anställda RikspolisstyrelsenFr.o.m. är av
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Polishögskolan och ställs till förfogande för utbildningen i El Salvador.
de båda faserna har miljoner kronorFör 9,7 avsatts ur

första fasen upprättadesregionprogrammet för Centralamerika. denFör
avtal och för den andra med den svenska polishögskolan.med UNDP

del stöd till rättssektom i ElSidas bidrag ingår UNDP:ssom en av
Salvador.

Erfarenheter

visarutvärderats preliminära resultat påhar inteInsatsen ännu men
respekten förinrikting övervakningpoistiva erfarenheter. Den mot av

visatde svenska poliserna harde mänskliga rättigheterna ärsom
deti El Salvador. betonasuppskattad myndigheterna Det ärattav

utbildar poliser. kompetensviktigt det poliser Denäratt somsom
tillgå inom den svenska poliskåren.efterfrågas Salvador finnsEl attav

erfarenhetrekrytering poliser med långställas krav påmåsteDet av
trafikövervakning,narkotikaspaning,från olika discipliner som

fördiscipliner bör innehålla komponenterSamtligabrottsutredning etc.
respekteras. Vidaremänskliga rättigheternaövervakning deattav

delviktigspråkutbildningenbetonas äratt en avsom
förberedelsearbetet.

Sydafrika9.2.2

olika projekt därstöd till tvåSydafrika SidaI resursenger
avtalSydafrika förberederambassad icivilpoliser används. Sveriges ett

Sydafrika för insatserna.mellan Sverige och

Säkerhetsministeriet ifrånfick Sida begäranbörjan år 1996I enav
Efter beredningpolisväsendet.reformeringSydafrika stöd till en avom

provinser iutbildningsstöd till niobeslutade Sidainsatsen att geav
utbildas i hurLegal advisersinnebär s.k.Sydafrika. Utbildningen att

med dehängertill frågorpraktiskt hänsyntar sammansomman
i detinternationella konventioneroch relevantarättigheternamänskliga

dagliga polisarbetet.

sammanlagdl-veckas kurser medbedrivs i formUtbildningen enav
poliser, kvinna,svenskakurslängd nio veckor. Två ärvarav enav

för uppdraget.Polishögskolan Deden svenskakontrakterade ärav
kursperioden.Sydafrika underoch tillstationerade i Sverige reser



SOU 1997:104 121

Beslut insatsen fattades i mitten år 1996 och kurserna startade iom av
fas tillseptember pågick i första 1997.år. De Insatsenmarssamma en

landramen för Sydafrika med miljoner kronor.finansieras via 275
konsultkontrakt med Rikspolisstyrelsen viaSida har upprättat ett

arbetsgivare för de svenska poliserna.Polishögskolan Enärsom
förväntad.uppföljning/förlängning är

Erfarenheter

utvärderad polismyndighetema ioch inteInsatsen ännuär menny
ordalag. Kursutvärderingar frånuttryckt sig i positivaSydafrika har

anförsmycket positiva, där det bl.a.också genomgåendeeleverna attär
Sydafrikasutbildningen mycket kunniga.genomförde poliser ärsom

apartheidtiden detpolitik fördes underlånga isolering och den görsom
den nationella polisutbildningen.med influenser iviktigt externaextra

motiv för svenskainblandade påpekatshar deDetta ett att t.ex.somav
poliser deltar.

Sydafrika tillkom efter apartheidregimensSanningskommissionen i
brott begåtts dessförinnan.fall syfte belysaoch har att somsom

Åtgärden få upprättelse och initieraför människorär sätt att attett en
försoningsprocess.

och förbättra sinbegärde hjälp ökaSanningskommissionen attom
Kommissionens trovärdighet förutsätterbrottsutredningskapacitet. att

Danmark, Irlandantal länder, bl.a.den verkar oberoende. Norge,Ett
kommissionen med poliser.Sverige, stöderoch Holland förutom

tilloch sträcker sigoch påbörjades i juni 1996bilateralInsatsen är
ställs tillsvenska poliserinnebär tvådecember 1997. Insatsen att

brottsutredningar ochförfogande. arbetar medkommissionens De är
hararbetsgivare och SidaRikspolisstyrelsenstationerade i Sydafrika. är

finanserias viaRikspolisstyrelsen.konsultkontrakt med Insatsenett
1995/96 tillför budgetåret 1,4landramen för Sydafrika och uppgår

kronor.till miljonerkronor och för budgetåret 1997 2,6miljoner

Erfarenheter

polis tillrekrytera utländskoch mycket relevantbraDet är att
har svårt arbetadå den inhemska polisensanningskommissionen att

avseendeförbereddmåste väloebereonde. insats dennaEn typav vara
sanningskommissionenarbetsuppgifter och mandat.bland Förannat

svenska polisernaväsentligt dehar detta inte fungerat helt. Det ärär att
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väl förberedda de Förberedelsema bör bland omfattanär annatavreser.
kunskap svenskt och internationellt bistånd i insatslandet och inomom
det aktuella omrâdet. Poliserna måste ha mycket goda kunskaper i
aktuella språk.

områdenaPalestinska älvstyrande9.2.3

i de palestinska självstyrande områdena medSida stöder två insatser
Huvudsyftet med de båda insatserna stödjasvenska civilpoliser. är att

fredsprocessen Israel och palestiniema. handlingsprogrammetmellan I
för till Västbanken/Gaza den junisvenskt stöd 4 1996 attanges enav

i fredsprocessen stödet till polisutbildningen.viktig komponent är

med olika kurser iSida den palestinska polisutbildningenstöder
trañkövervakning och brottplatssäkring Frågorämnen etc. omsom

mänskliga rättigheterna ingår i alla kurser. Kursernarespekt för de
civilpoliser har varitveckor och l0-tal svenskabedrivs under 1-2 ett

poliserna ingår några kvinnor.och engagerade. Bland Insatsenär
första fas till juni Polisernastartade och pågår i denna 1997.år 1994 är

till området då kurserna pågår.stationerade i Sverige och reser
årethar bedrivts i Gaza under detMajoriteten kurserna senastemenav

Arbetsuppgifter, mandat harVästbanken/Jeriko.har de givits iäven etc.
Sida harden palestinska polismyndigheten.beslutats av

PolishögskolanRikspolisstyrelsen viakonsultkontrakt med ärsom
poliserna.arbetsgivare för de svenska

Office for theSpecial CoordinatorUnited NationsFN-insatsen
ñnanseriashar Police AdviserOccupied Territories UNSCO somen

alltför denna tjänst koordineraDanmark. Huvuduppgiften är attav
rekryteradespolisstöd till Västbanken/Gaza. På begäran UNSCO enav

startade itill Police Adviser.svensk polis rådgivare Insatsensom
svenske rådgivarenoch pågår till juni 1997.september 1995 Den

missionsområdet. Rikspolisstyrelsentillbringar vecka månad i ären per
konsultkontrakt medSida harvia Polishögskolan arbetsgivare.

mandat beslutade UNSCO.Polishögskolan. Arbetsuppgifter och är av

inomhar miljoner kronorTotalt för de båda insatserna 9,5 avsatts
fram tillsjälvstyrande områdenalandprogrammet för de palestinska

juni 1997.
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Insatserna till stöd för den palestinska polisen planeras fortsätta
efter juli 1997. I samband med dettaäven planeras utökningen av

rådgivarens tjänst till 50-75%. Under år 1997 genomfördes studie ien
syfte identifiera möjliga insatser. Rekommendationema omfattaratt
stöd till utvecklingen polisakademi. Sverige har visat intresseav en av

stödja denna insats.att

Erfarenheter

Erfarenheten de båda insatserna positiv. De svenska polisernaärav
intryck och samarbetar väl med de palestinska poliserna.ett gottger

dockDet svårt resultaten utbildningarna då det inte finnsär mätaatt av
någon brottsstatistik kan visa förändringar. viktigtDet medärsom
bra förberedelseutbilning där kunskap området och konflikten gåsom
igenom. Goda språkkunskaper också vikt.är av

9.2.4 Rwandatribunalen

Rwandastribunalen har syfte utreda och straffbeläggaattsom
skyldiga till de massmord förekom under striderna i Rwanda årsom
1994. Tribunalen, huvudman FN, består antalär ettvars av
internationellt erkända jurister och brottsutredare och stationerad iär
Arusha, Tanzania.

början fick SverigeI år 1996 förfrågan rekryteringav en om av en
brottsutredare till tribunalen med arbetsfält i Rwanda. Sida beslutade i
maj 1996 medel till insaten. Via Rikspolisstyrelsenavsättaatt
rekryterades lämplig Sida miljoner kronor för1,7avsatteen person.
insaten för tidsperiod medår möjlighet till förlängning. Medeletten av

från anslaget inomA C1.13 Insatser fredsbevarandeFN:savsattes
operationer. Sida har konsultkontrakt med Rikspolisstyrelsen ochett
via harUD Sverige avtal med insatserFN till tribunaler dettaom av
slag.

Erfarenheter

Insatsen inte utvärderad från tribunalen har detär rapportermen av
framkommit de nöjda med utfört arbete och önskaräratt en
förlängning den svenske polisens anställning. Arbetssituationen ärav
dock mycket bådesvår konkret utredningsmässigt i Rwanda ochrent
organisatoriskt avseende tribunalen. En svårighet har vidare varit att
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flera länder har bidragit med brottsutredare till Rwanda. har haftDessa
olika och förutsättningar avseende löner och utrustningresurser
beroende de kommer ifrån. har skapat problem påpå vilket land Detta
platsen. Säkerhetssituationen i Rwanda vidare mycket besvärligär
vilket ställer krav utredarna.påstora

uppdrag ställer krav tydligt mandat ochDenna storatyp av
ställer vidare krav finnaarbetsbeskrivning. Det rättstora att person

professionalitet och personlig mognad förutommed relevant erfarenhet,
adekvata språkkunskaper, i detta fall franska. örberedelseutbildningenF

kunskaper konflikten, dessinnehålla fördjupademåste om ursprung
såväl svenska internationella, pågår iandra insatser,samt som som

området.

valövervakningsuppdragFreds- och9.2.5

internationell rekrytering IREK vid Sida har bl.a.Enheten för som
lämpliga för val- ochuppgift rekryteraatt personer

defredsövervakningsuppdrag. insatserna har underDe största senaste
Namibia Bosnien-valövervakning i Sydafrika,åren varit samt

antal svenskar har rekryterats.till vilka SomHercegovina ett stort
poliser sökt uppdraget pådet funnits antalvalövervakare har ett som

arbetsgivare och har kontrakt medSidahand. dessa insatserFör äregen
varje enskild person.

för fredsövervakning i Hebronsvenskar rekryteratsNyligen har 20
har skett i samarbete medpoliser. Rekryteringenvilka ärtreav

arbetsuppgifter för fredsövervakamaMandat ochRikspolisstyrelsen. är
International thekallade Presencefastställda den så Temporaryav

Isarel och palestiniema.och de bådaCity of Hebron TIPH parterna
delta med personal iSverige, bjödsSju länder, bl.a. att

övervakningsstyrkan.

Erfarenheter

adekvat utbildning förpoliser har bra ochSida svenskabedömer att
detSida bedömerfredsövervakningsuppdrag.både val- och som en

kunskaper valadminsitrationpoliser medfördel det funnes fler omom
förutsätts hautländska val.svenska och Dessaavseende både personer
neutralt ochpåförmåga kunnabra språkkunskaper och ettatt agera

värdefull.förhållandenu-landsmässigaopolitiskt Erfarenhetvis. ärav
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fördelEn med rekrytera poliser denna uppdrag enligt Sidaatt ärtyp av
rekryteringsbasen och det finns instans,att är stor att en

Rikspolisstyrelsen, vända sig till.att

frånErfarenheter övriga internationella9.2.6

polisinsatser

de här beskrivnaIngen insatserna har varit föremål förav en
egentlig utvärdering. därför klartDet svårt vilka effekterär avgöraatt
insatser med civilpoliser har haft. Vissa generella erfarenheter från de
insatser skett utanför utlandsstyrkan inom Försvarsmakten framgårsom
dock nedanstående punkter.av

utbildningssammanhang uppskattas deI svenska poliserna. De0
betraktas kunniga och professionella.som

svenska polisemas kunskap i frågor förDe respekt de0 om
mänskliga rättigheterna och deras vilja dessa frågor i olikaatt ta upp
sammanhang viktig.är

Arbetsuppgifter och mandat klara tydliga.måste och Detta är0 vara
fr.a. viktigt då det gäller inom s.k sanningskommissionerinsatser isom

brottstribunalerSydafrika eller vid internationella för Rwanda ochsom
f.d. Jugoslavien.

Erfarenheten genomförda insatser visar svenska poliser äratt0 av
tillviktig för stöd till utvecklingssamarbete och humanitäraen resurs

insatser.

föregås genuin refonnvilja i landet i fråga.måsteInsatsen0 av en
svenska insatsen bör del reformprogram.Den ettses som en av

utbildningen poliserna omfattaförberedande måsteDen0 av
kunskaper landet eller regionen där de skall verka. börDet ävenom
lämnas information svenskt och internationelltom
utvecklingssamarbete och humanitära insatser i området.

språkkunskaper förePoliserna måste ha goda utresan.0
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Utbildning1 O

civilpoliserNär från 1990-talets början blev allt vanligare inslag i deett
fredsfrämjande insatserna uppstod samtidigt behov utbildningett av
och träning för de poliser skulle tjänstgöra utomlands. SverigeIsom
ledde detta till den tidigare nämnda startades vidUNPOCatt
SWEDINT. eller andra mandatgivande och utförandeFN
internationella organisationer ställer inget formellt krav deatt
polisbidragande nationerna skall genomföra särskilda ellerkurser
utbildningar i samband med rekryteringen poliser. Införandetav av

därförUNPOC nationellt initiativ. första kursenDenett rentvar
genomfördes år Därefter har ytterligare tio kurser genomförts,1993. ca
den i 1997.senaste mars

Andra relevanta kurser i Sverige Nordic PeacekeepingUNär
Mission Seminar United StaffManagement UNMAS, Nations
Officers kortare utbildningCourse UNSOC inriktad påsamt en
aktuell mission. Vid några missioner sker dessutom viss utbildning ien
den genomförande internationella organisationens efterregi att
civilpolisema anlänt till missionområdet. UNPOC ger en
grundläggande kunskap polisiär medverkan fredsfrämjandeiom
insatser och har målgrupp omfattar i samtliga blivandestort setten som
civilpoliser. i obligatorisk förDen princip alla skall tjänstgöraär som

civilpoliser i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.som

UNAMS

genomfördes första under tiden september-UNMAS gången 23
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värd. UNMASFörsvarshögskolan FHSmedoktober 19963 som
årförsvarsministrar 1995.nordiska ländernasdeinitierades av

skall genomförasseminarierliknandeplanerasFortsättningsvis att
länderna.de nordiskamellanvärdskapmedårligen och roterarett som

traditionellpraktiska erfarenheterochdoktrinerinriktasUNMAS av
"peace-building"peace-making","peace-keeping",multifunktionelloch
mellan militärasamordningochSamarbeteinsatser.och humanitära

seminariet. UNMASröd tråd imission utgjordeioch civila delar enen
kanbefattningshavareoch civilamilitärahögremålgrupp somvar

FN-mission. Avbefattningar iledandekvalificerade för t.ex. enanses
ochMalaysia,representerande Norgepoliser,deltagarnade 21 trevar

förantal förslagutarbetade deltagarnaseminariet attSverige. Under ett
baserades påFörslageninsatser.fredsfrämjandeframtidaförbättra
presenteradesoch idéererfarenheterpraktiskadeltagarnas somegna

förorganisationsschemafannsBland förslagenseminariet.under ett
med blandatmissionshögkvarterkombineradeochgemensamma

frånsamlade erfarenheternacivilt inslag. Deochpolisiärtmilitärt,
i slutrapport.återfinnshelhetseminariet ensom

UNSOC

målsättningharochvid SWEDINTgenomförs attUNSOC som
stabsmiljö.internationell Kursenarbeta i ärchefer för treutbilda att

generellengelska. UNSOChelheti sin äroch bedrivsveckor lång
kursenmission. Vid denspeciellnågoninriktas inte senasteoch mot

frånhar eleverår 1965sedanländer ochfrånelever 14deltog starten
blandlärareochföreläsaredeltagit. Som annatländer41 engageras
Commanderi nivån Forcetjänstgjorteller hartjänstgörsompersoner

polis.regelmässigtfinns ävenföreläsarnaBlandFC. ennumera
insatser såmultifunktionellaårenstill deharUNSOC senasteanpassats

militär,huvudsakligenfortfarande är tasmålgruppendet, attatt trots
betydandeicivilpolisinslagfinnstill dethänsynbetydligt attstörre en

poliserhar1987Sedan årmissionema. ävenpågåendedel de somav
fredsfrämjandeföri högkvarteretcivilpolisertjänstgöra ensomavses

fem poliservisar deErfarenhetendelta.möjlighetstyrka haft attatt som
påderas förmågapåtagligt ökatdenfunnit ettUNSOC attgenomgått att

internationell stab.multifunktionellarbeta ismidigt sätt en

detdel medtillsammanfallerUNSOCUppläggningen stor somav
i slutetlärarleddalltsåUNPOC,avseendenedan startsägs avsomen
formgenomförs iexaminationiövergårkursen avsomen
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praktikexempel. avslutas med dagar långKursen två tillämpaden
slutövning.

IHVPOC

UNPOC har utvecklats Försvarsmakten i samarbete medav
Rikspolisstyrelsen förinom det nordiska samarbetet i FN-frågorramen
NordSamFN. Kursinnehållet i har för personalUNPOC presenterats
vid FN-högkvarteret i York uttalat sitt godkännande tillNew attsom
kursen i sitt syftar till förberedaUN UNPOC, attupptar namn. som
poliser för uppdrag polisobservatörer i pågående eller framtidasom
fredsbevarande missioner, veckor lång och genomförs vidtvåär
SWEDINT i Almnäs, Södertälje.

lursen följandeomfattar huvudsakligen moment:

tidigare och nuvarande fredsfrämjande missionerOrientering0 om
där civilpoliser ingår

Kunskap fredsfrämjande operationer med särskildFN:s0 om
inriktning på

organisation-
enheter,roller och samspel mellan civila och militäraFN:s-

relationerna enheter och lokala myndighetermellan FN:s samt
samarbetet andra och lokala FN-byråer imed FN-organ
missionsområdet

isamarbetet med andra och lokala FN-byråerFN-organ-
missionsområdet

operationella och administrativa principerVidare orientering omges
civila följaoch tillvägagångssätt den enheten måste närsom man

etablerar, leder och avslutar fredsbevarande mission.en

Övervakning lokalefterlevnaden de mänskliga rättigheterna,0 av av
demobiliseringpolis, återvändande flyktingar och krigsfångar, avav

ochoch polisstyrkor såväl registreringlokala militär- som
valövervakande.

och förhandlingSamarbete0

vardags-engelskaFN-engelska och0
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Sambandsutbildning0

ammunitionSäkerhet minor, etc.0

helhet bilagaKursplanen återfinns i sin som

genomförsförberedelserna för UNPOC CoursepraktiskaDe av en
befattningshavaremilitärCoordinator. Denne ärär somen

det praktiskaLärarlaget ochheltidsanställd vid SWEDINT.
däremotkursen ledsgenomförandet Course Director ärsomav enav

haskall möjligtkommissaries grad.polis med lägst Denne omen
itidigare varit lärare vid UNPOCflera missioner ochdeltagit i samt

vitsord. uttagning lärareoch ha godaallmänt duglig Förövrigt avvara
skall havederbörandelikaledes kriterietinstruktöreroch är att

mission. Slutligensjälv ha deltagit ioch nyligengenomgått UNPOC en
kunskaper i engelska.skicklighet och godapedagogiskfinns krav påett

såväldetta språk. Uttagningengenomförs sin helhetiUNPOC av
Coordinatorsamråd mellansker i CourseDirector lärareCourse som

lärareanställs tillfälligt SwedintPoliseroch Rikspolisstyrelsen. somav
tjänstlediga från polisväsendet.under tideneller instruktörer och är

dennakursutvärdering. ResultatetgenomförsEfter varje kurs aven
fastställs i sinaalltsånästkommande kursplan,grunden förutgör som

avslutats. Därefter vidtarföregående kursefter dethuvuddrag attstrax
coordinatorn.genomförs Coursedetaljplanering kursen. Detta avav

eventuellresultatetpåverkasKursprogrammet även av enav
olikaUtvecklingen imissionsområden.till olikarekognosceringsresa

utbildningenoch det engelägetkan snabbkonfliktområden är attvara
och instruktörermöjligt.färska erfarenheter Lärarebaseras på så som
före kursstart.under dagarkursplanering 3-5samlas för

resultatetläraromsättningenlängd beror påPlaneringstidens samt av
rekognosceringsresor.ochkursutvärdering

kombinationpå "casevid UNPOC baserasUtbildningen aven
hållsoch föreläsningarlärarteametstudies" konstruerats avsomavsom

bearbetasstudyinbjudna föreläsare. Ettlärare ellerkursens caseegna
föreläsningarna ochframkommit viddeteleverna med hjälp av somav

studiematerial.tillgängligtannat

producerasanvänds vid UNPOCutbildningsmaterialDet som
till del påbyggerutbildningsplatsenhuvudsakligen på externastormen
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källor UN Civilian Police Handbook erfarenheter förmedladesamtsom
Röda m.fl. organisationer.Korset, UNHCRav

lärarlaget frånFörutom polisen har DirectorCourse instruktörer från
SWEDINT till sitt förfogande, främst inom områdena sambandstjänst,

mintjänst, skydd artilleri och eldhandvapen,transporter, mot
konvojtjänst förhandlingar. del utbildningenDen kansamt av som
hänföras till "militär utbildning" 30 %. 26 89 timmarutgör ca av
fördelade enligt följande lektionstimmar:antal samband transport
säkerhet förhandling allmänna2 orienteringar timmar4samt av
undervisningstiden. Till UNPOC:s förfogande finns särskildäven en
kursadjutant kurssekreterare.samt en

För år 1997 har i regleringsbrev anslagits miljoner kronor för3,2
kurser.1vilket förUNPOC totala kostnaden förDenutrymme treger

kurs omfattande 40 elever 30 svenska och utländska10en varav
beräknas medföra sammanlagd elevkostnad kronor. Till733 000en
detta kommer lärarkostnader. utländska eleverna förutsätts betalaDe
kursavgift för fullbetalande elev uppgår till US-dollar750 samtsom en
därutöver dollar/dygn för kost och logi50 US- US dollar för100samt
s.k. welfare.

vanligt svenska elever frånDet låter länder främstär att staten som
ekonomiska skäl skulleinte kunna skicka deltagareav annars

anseskostnadsfritt får genomföra motiverat fleraUNPOC. Detta av
skäl:

det höjer kompetensen hos deltagarna vilket bidrar till höjaatt0
aktuella missioners kvalitet

information svenskadet sprider den UNPOC-utbildningen0 om

det kan inspirera andra länder initiativ bättre förberedapåatt eget0
de för internationellapoliserna insatser, vilket stärker ochFN:segna
andra genomförandeorganisationers fönnåga.

det Sverige goodwill0 ger

‘ Medlen belastar det svenska utvecklingsbiståndet. kapitlet FinansieringI ges
presentation vilka anslag på statsbudgeten finansierar civil-närmareen av som

polisverksamheten.
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missionsinriktade utbildningenDen

poliserna påbörjar sin utlandstjänstgöring genomförsInnan även en
dagar missionsinriktad utbildning vid syftartvå lång SWEDINT. Denna

aktuell mission, det område därtill poliserna genomgångatt en avge
tjänstgöringen skall fullgöras säkerställa alla praktiskasamt att att

utlandsvistelsen fungerar. Detaljprogram för deninförarrangemang
framgår bilagamissionsinriktade utbildning i 1997som gavs mars av

missionsinriktade utbildningen har Försvarsmakten ochDen av
Rikspolisstyrelsen bedömts för kort och den verkligavara

insatsområdet i alla dess aspekter begränsas alltförutbildningstiden om
skall genomföras undermycket de praktiska förberedelser somav

fattas beslutFörsvarsmakten har det därförtidsperiod. Inom omsamma
fr.o.m. höstenutökning tiden med ytterligare dag 1997. Denenen av

förför inrymma bl.a. tidutökade tiden användas att meravses
Ävenaktuellt lands lagar.utbildning mänskliga rättigheter samtom

i visst områdeutökad information svenska insatser överlag ettom
i den förlängda utbildningen.planeras inrymmas

vid harstärka utbildningskapaciteten SWEDINTFör att
lärare heltid. Beslut iförts anställa polis pådiskussioner att somom en

samråd har skettunder erforderligafrågan kan förväntas år 1997 när
praktiskafinansiering och andraRikspolisstyrelsen avseendemed

frågor.

Utbildning vid missionen

sker i insatsområdetkan aktuelltredje utbildningenDen som vara
genomförandeorganisationsgenomförs respektiveoch egengenom

inte påverka kurserna.försorg. Nationella myndigheter kan Denna
detaljeradeigenom för missionenutbildning syftar till gåatt

inomolika stationeringsplatserbestämmelser avsersom
beskrivs härbelysa denna utbildningtjänstgöringsområdet. För att

pågått samtidigtgenomförandet vid två missioner somsom
Angolavarit verksam: i IPTFCivilpolisutredningen UNAVEM III samt

i forna Jugoslavien.

etablerande ialltsedan och högkvarteretsharUNAVEM III starten
utbildningsavdelning. UtbildningenLuanda haft särskild ärsom gesen

ochtill all personal civilpoliserallmän orientering och riktar sigen
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Personalen imilitärobservatörer vid högkvarteret i Luanda.
utbildning.omfattas alltså inte dennabataljonema i regionen av

organisatoriskt chef,bestårUtbildninsgavdelningen av
ingårintroduktionsprogrammetoch instruktörer.expeditionsbefäl Itre

nuvarande politiskt läge,Angolas historia,bl.a. sjukvårdsinforrnation,
minkunskap.sambandstjänst viss Utöverkonfliktens bakgrund, samt

till dem.information riktar sig särskiltvissdetta erhåller poliserna som

engelskbilkörning igenomförs iDessutom samt etttester prov
Procedure krävsStandard OperatingEnligtförståelse. UNAVEM III:s

skallförsök i dessaefter högstgodkänt resultat test,tre annars
fattar dockske. praktiken Forcetill hemlandet Irepatriering

Underi varje enskilt fall. år 1997repatrieringCommander beslut om
grund bristandetill hemlandetcivilpoliser återsäntshar hittills nio av

Även harantal militärobservatörericke specificeratspråkkunskaper. ett
hemlandet till följdtillutbildningsavdelningen återsäntsenligt av

har haft godkändaSamtliga svenskarutbildningsresultat.underkända
utbildningsavdelningen vid UNAVEM IIIförFörtroendettestresultat.

kunskaper iheltnågrasjunkit grundhar utanatt personerav
i missionen.tillåtits kvarengelska stanna

börgenomförs i UNAVEM IIIutbildningDen snarastsom
"utbildning",egentlig"introduktionsprogram"beskrivas änettsom

Enligtinformation.deleninnehållet tilleftersom utgörsstörsta av
genomförs intevidutbildningsavdelningen UNAVEM IIIuppgift från

eller civilpolisermilitärobservatörerövningar förvidareutbildning eller
tjänstgöringens gång.under

introduktionsprogram,motsvarandegenomförsVid IPTF sätt ett
omfattarochliknar UNAVEM III:sinnehållsmässigt i dragstorasom

Även motsvarandegenomförshärlektionstimmar.schemalagda43
övrigtengelska.kunskaper i Ibilkörningavseende samttester

de mänskligainformationinnehåller introduktionsprogrammet om
mandatkunskap missionensrapportskrivning ochrättigheterna, om

ADB-träning.samt

ickeproblem skapasmed dekomma tillrättaFör attatt avsom
till olikasänds"underkända poliser"ellerkvalificerade ut

börjatfallmed år i någrafrån och 1997missionsområden har FN
i hemlandetgenomförautbildning ochmissionsinriktadbedriva tester

februari-första gången iskedde förinsatsområdet.istället för i Detta
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då poliser från1997 ochIPTF UNTAES tillsammans medmars
personal från bildade selectionDPKO team. Detta tillett team reste
länder har haft många underkända poliser. inteGenom sändaattsom
okvaliñcerad personal till missionslandet tid och samtsparas pengar
personligt obehag för de tagits inte uppfyllt kravFN:s påutsom men
personalen.

Språkkunskaper

skiljer ofta kategorierFN på två språk, nämligen missionsspråketav
respektive det nationella språket. Missionsspråket det språkär som

användas kommunikationeni inom mission. språkDetta äravses en
ofta engelska och det finns uttalat krav från på tillräckligaFNett
kunskaper "working knowledge" i missionsspråket. nationellaDet
språket det talas befolkningen i värdlandet. Kunskap i detär som av
nationella språket med hänsyn till civilpolisemas arbetsuppgifterär
starkt önkvärda, särskilt i de fall där det ingår i arbetsuppgifterna att
utbilda den nationella polisen. saknas dock ofta formelltDet kravett
från genomförandeorganisationen kunskaper i det nationella språket.

medförDetta poliserna blir beroende tolkar för kunna utföraatt attav
sina arbetsuppgifter. tjänstgöring i i Guatemala finnsFör MINUGUA
dock krav på kunskaper i spanska liksom det finns kravett ett
kunskaper i franska för civilpolisema i Haiti. dem tjänstgör iFör som
det före detta Jugoslavien finns dock inget krav kunskaper i det
nationella språket. poliserna i Angola har heller inget krav påFör
kunskaper i portugisiska ställts från sida.FN:s

Den utbildning i engelska idag sker vid exempelvis UNPOC ärsom
specialinriktad för verksamhet civilpolis. Utbildningen förutsättersom

eleverna har grundläggande levande kunskap engelskaoch iatt en som
det möjligt obehindrat föra enklare konversation, läsagör att atten en

vilket ofta det angelägna kunna skriva korrektärtext samt mest en- -
rapport.

Befolkningen, inklusive den lokala poliskâren, i insatslandet
behärskar ofta endast det lokala språket. Möjligheten för ellerFN
någon organisation lyckas i sitt uppdrag reduceras påtagligtattannan

meddelanden och instruktioner till dem exempelvis skallattgenom som
undervisas via tolkar. i regel lokalteller övervakas måste ske Dessa är
rekryterade och arbetar i skift. kompetens och pålitlighet har iDeras
vissa situationer ifrågasätts. tillgången tolkarGenom på äratt
begränsad och endast omfattar tjänsteutövning, försvåras



SOU 1997:104

med samhälle i vilket defå kontakt detcivilpolisemas möjligheter att
civilpolismissionsvenskt deltagande iMöjligheterna tillverkar. ett en

begränsade eftersomengelskaandra språkkunskaperdär det krävs ärän
engelska.svenska ochbehärskar andra språkfå svenska poliser än

Spansktalandemöjlighet rekryteraSverige haftdetta harTrots att
Guatemala.poliser för tjänstgöring i

såväl denuppmärksammats påbetydelse harSpråkets
ha högnationella nivån. svårtden Detinternationella är att ensom

områden med "små"kommande insatser ieventuelltberedskap för
annorlunda för redanSituationenalbanska.språk ärt.ex. ensom

skallför rotationsavlösningarrekryteringmission däretablerad
därmedanvändas ochspråk skallkänt vilketgenomföras. Då detär som

språkstudier.siglättare förberedaatt genom

skallnationell nivåinternationellsåvälHuruvida det som
civilpoliserspråkutbildning till blivanderealistisktbedömas att gesom

föroch kostnadernalängdbland insatsenspåverkas annatav
allmänhetiinsatsFörvamingsperioden vidutbildningen. ären ny

periodengenomförs iutbildningmedgekort föralldeles för attatt
denocksåSpråkutbildningbeslut insats.förfrågan ochmellan är avom

genomföras underochregel måste planerasden ikaraktären att en
tillrotationbuds vidstår tilldenlängre tidsperiod ävenän ensom
språkvarierar för olikaoch arbetsinsatsKostnadermission.etablerad

utbildning intesådanMedel förutbildningsmetoder.och ären
de avseddaEftersomarbetsgivaren.ordinariebudgeterade hos den

iutanför arbetsplatsenvid tjänstutnyttjasskallspråkkunskapema
erforderligabekosta denincitamentocksåsaknas detSverige attett

skall skegrad utbildningensärskilt höggäller iutbildningen. Detta om
Medel förblir lidande.arbetsuppgifternaordinariedeså sätt att en
förregleringsbrev någotanvisat iheller inteutbildning finnssådan av

civilpolisinsatsema.finansieraanvänds förde anslag attsom

språkkunskapemasöka ökamedgerlångtsyfte såI att resurserna
iskall tjänstgöraför demspråktesterbjuder SWEDINT ett somnumera

behärskaromfattningi mycket ringabefolkningenområde därett
självstudiematerial i formtillhandahållsDärefterengelska. t.ex. enav

genomförafrivilligtnivå.lämplig DetLinguaphone-kurs på är att
kunskapskontroll.heller någonsker intedenna kurs och det

dramatisktökarinternationell insatsEffekten omenav
därfördetsakligtlokala språket.behärskar det Rentcivilpolisema vore
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ställde högregenomförandeorganisationerandraochmotiverat FNatt
frågadetsärskiltcivilpolisema,språkkunskaper hos ärkrav närpå om

detsådana fallmissioner.etablerade Iredan ärtillrekrytering
förespråkutbildninggenomföramöjligtteoretisktåtminstone att

avsevärdadeskall ställasdettainsatsområdet. Mottillavresan
ländermedföra mångaskullespråkutbildning, vilkaförkostnaderna att

i andrahär liksommåstedeltagande. Detfrånutestängdessannolikt
bredabetydelsefull denhuravvägningavseenden göras aven

påförhållande till kravenirepresentationenländennässiga är
fredsfrämjande insats. Juipolisernahosoch kompetensutbildning en

vidga kretsensvårareställs, destokravhögre att avsom
länder.polisbidragande
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Finansiering1 1

Finansiering Nationernas11.1 Förentaav

verksamhet

Obligatoriska bidrag till den reguljära budgeten

finansierar verksamhet obligatoriska bidrag frånsinFN genom
Avgiften respektivemedlemsländerna. grundar sig på stats

avgift. andelbetalningsfönnåga: rikare land desto högre Sveriges av
den budgeten för närvarande vilketreguljära 1,23 %är motsvarar ca

denför budgetåret kostnad belastar126 miljoner kronor 1997. Denna
ochutgiftsområde Utrikesförvaltningsvenska statsbudgetens 5

Bidrag till vissa internationellainternationell samverkan, anslaget Bl.
i anslagsposter, därorganisationer. anslaget uppdelatDet är postensex

bidrag till reguljära budget.1 A Sveriges FN:sutgör

till fredsbevarandeObligatoriska bidrag operationer

fredsfrämjande styrkasamband med fattar beslutI FNatt om en
for operationen. Budgeten beslutasbudgetupprättas separat aven

grund för självageneralförsamlingen, medan resolutionen utgörsom
besluten förflytermissionen säkerhetsrådet. Mellan de bådabeslutas av

månader vilket bidrar till de svårigheter FN-vanligen flera som nya
vissVarje medlemsland har for betalastyrkor ofta har. att enansvar

fredsbevarande operation. närvarande Sverigesandel varje För ärav
miljonerandel detta fall vilket beräknas 250i 1,23 %även motsvara

fredsbevarandekronor budgetåret och de tio pågåendefor 1997
finns den svenska statsbudgetenoperationema. medel påDessa

till den reguljärauppförda anslag Bl bidragetpå samma som
budgeten, där de delposten 1B.utgör
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medlemsland skyldigtEtt betala bidrag till såväl den reguljäraär att
budgeten till de budgetama för fredsbevarandeseparatasom
operationer, landet bidrar med personal eller materiel tilloavsett om
insatsen eller inte. naturliga skäl det svårt för medlemslandAv är ett att
budgetera kostnaderna för de fredsbevarande operationema, eftersom
såväl antalet FN-missioner styrkomas förändras medstorlek kansom
kort Sveriges vidkommande har regleringsbrevvarsel. regeringen iFör
medgivit Regeringskansliet disponerar anslagskredit på 20att en
miljoner förkronor anslagsposten Nationema, vilket1 Förenta utgör
det försvenska handlingsutrymmet obligatoriska avgifter till eventuella

missioner. budget för insats ingår återbetalningI FN:snya en
reimbursement till de länder bidrar med militär Förtrupp.som
civilpoliser och militärobservatörer inte reimbursement.ges

kostnaderna för FN-mission medexempel hurEtt en
civilpolisavdelning utfallit, lämnades i den februarihar 21rapporten

verksamhet itill generalförsamlingen avseende UNTAES1997
till juni KostnadsutfalletKroatien under tiden januari den 30 1996.15

US-dollar brutto fördelat delposter.uppgår till på 1975 443 300
Civilian Police och dess utfall tillDelposten benämns uppgår 4 4262a

mindreUS-dollar, vilket något 6 %400 änmotsvarar av
polisstyrkatotalkostnaden. Kostnaderna hänför sig till genomsnittligen

utfallet för delposten Civiliansammanlagda 2a282 Detpersoner.
följande US-dollar:Police fördelar sig enligt

MSA-traktamenten 3 724,1
Resekostnader 664,9
Kläd- och utrustningsbidrag 37,4

4 426,4Summa

denendast direkta personalkostnader och visarTabellen attupptar
för för civilpolisinsatsen MSA-enskilda FN ärstörsta posten

kostnad. inte möjligttraktamentet denna84 % Det ärutgörsom ca av
kostnader försärskilja övrigageneralsekreterarens rapporteratt ur

ochdrivmedel, lokalercivilpolisverksamheten, t.ex.
helaredovisas samlat försambandsutrustning. kostanderDessa

uppdelning militära och civila komponenter.missionen påutan
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11.2 Finansiering de svenskaav

polisinsatsema

deFörutom obligatoriska bidragen till uppkommer ytterligareFN
kostnader medlemsland beslutar sig för aktivt bidra mednär ett att
personal och/eller materiel till insats. nationella budgetenDenen
kommer då belastas med kostnader för rekrytering, utbildning,att
utrustning, löner, nationella traktamenten och andra löpande kostnader
för dem tjänstgör utomlands. kostnader uppdelasDessa rentsom
budgetmässigt ofta driftkostnaderpå för personalen utomlands
respektive administration i hemlandet.

medlem iSom FN Sverige angeläget sekretariatet i FN-är attom
högkvarteret i York fungerar effektivtNew så möjligt. Sverige harsom
därför nationell finansiering ställt personal förfogandetillgenom som
handläggare vid DPKO.

När regeringen beslutar insats, i beslutet vilket anslagom en anges
på statsbudgeten skall belastas för driftkostnaden. kortfattadEnsom
tillbakablick den svenska finansieringen de löpande nationellaöver av
kostnaderna för verksamheten utomlands med civilpoliser visar
följande:

svenska civilpolisstyrkan RepublikenDen i Cypern UNFICYP
finansierades under sin existens 1964-1993 med medel fannssom
uppförda på statsbudgetens dåvarande fjärde huvudtitel,
Försvarsdepartementet. för civilpolisavdelningenKostnaden belastade

anslag den militära styrkan.samma som

missioner med civilpolisinslagDe från och med år 1989startatssom
har till övervägande delen belastat och belastar anslag tillhör detsom
svenska utvecklingsbiståndet. berördaDet anslaget återfinns under
statsbudgetens Utgiftsomrâde Internationellt bistånd7 och benämns
från och med den januari1 1997 A1. Biståndsverksamhet,

Övrigtanslagsposten MultilateraltA1.1 bistånd, delposten 3
multilateralt samarbete, underavdelningen Multilaterala
konfliktförebyggande insatser.



140 Finansiering SOU 1997:104

Några civilpolisinsatsema har finansierats via det anslagav som
sedan den januari benämns Fredsfrämjande1 1997 B4. verksamhet.5

Insatsema är:

iMostar Bosnien-Hercegovina0
hälften den nuvarande insatsen i IPTF0 av
hela insatsen i UNTAES0

Finansiering med biståndsmedel via anslaget kan enbartA1 avse
insatser i länder vilka biståndskommitté klassificeratsOECD:s DACav

biståndsberättigade. Anslagets egentliga syfte bidra tillär att attsom
utveckla det multilaterala konflikthanteringsfönnåga.systemets

långsiktig fredsprocess,Insatsema bör knutna till ochäven vara en mer
ingå del i fredsfrämjande insats med inslag såväl militärasom en en av

politiska, civila och humanitära komponenter. Helst skall insatsensom
nyskapande till sin karaktär för policyutvecklingen detpåvara

fredsfrämjande området. beväpning för personalDen accepterassom
finansieras biståndsmedel enligt Sveriges tolkningmed utgörsom

för självförsvar. Sida disponerar budgetåretendast eldhandvapen sedan
och finansierat vissa1995/96 del anslaget har ävenen av

civilpolisinsatser med sådana medel.

Anslaget har bredare användningsområde inom den5 B4 ett
fredsfrämjande verksamheten. Anslaget kan, geografiskautan
begränsningar, för med militärobservatörer,belastas insatser

inkluderar dockcivilpoliser, valövervakare, utrustning Anslagetm.m.
inte truppinsats, från finansieras från det inomväpnad år 1997som
utgiftsområde Totalförsvar uppförda anslaget Fredsfrämjande6 A2
truppinsatser.

för civilpolisinsatser olikaFördelningen kostnader påav
finansieringskällor upplevs inte problematisk avsom

eller valts förUtrikesdepartementet. Vilket anslagen B4 A15 7 somav
finansiering beroende styrkans uppgift enligt mandatet,har varit av

disponiblageografiskt område och det funnits medel.var

administration civilpolisverksamheten SverigeKostnader för iav

löpandecivilpolinsinsatser endast denBesluten om avser
Driftkostnadendriftkostnaden för dem tjänstgör utomlands. utgörssom
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de personalförmåner beskrivs i kapitlet Det svenskaav som
år 1997 jämte sociala avgifter. Eventuellaengagemanget extra

kostnader vid Rikspolisstyrelsen eller Försvarsmakten till följd ettav
utökat finansieras inom befintlig för myndighetensengagemang ram
förvaltningsanslag.

Inom Försvarsmakten återfinns medel för SWEDINT:s verksamhet
under budgetåret inom1997 det på utgiftsområde uppfördasex
ramanslaget Al. Försvarsmakten, 15. Internationellprogram
verksamhet. Beloppet uppgår till miljonerlll kronor för år 1997. Vid
Försvarsmakten SWEDINT cirka personår 1997avsätts förtre
arbetet med civilpoliser. Kostnaderna för civilpolisverksamheten vid
högkvarteret försumbara. Inom Rikskriminalpolisenär underavsätts
budgetåret 1997 sammanlagt två personår för arbetet medca
civilpoliser, främst då rekrytering. Kostnaderna belastar
Rikspolisstyrelsens förvaltningsanslag. Vid Polishögskolan avsätts ca
0,5 förpersonår den internationella verksamheten.

Tabellen nedan fördelningen driftkostnader för personalenanger av
utomlands i pågående civilpolisinsatser där personalen anställd iär
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten och UNPOC miljoner kronor
enligt regleringsbrev för budgetåret 1997.

UNTAES 45 B
IPTF B 45
IPTF 7 A 1
UNAVEM III via Sida7 A 1
MINUGUA 7 A l
UNPOC 7 A 1

Tabellen visar finansieringen de löpande insatsernaatt ärav
splittrad. Huvuddelen kostnaderna belastar det svenskaav
utvecklingsbiståndet. Insatsen i Bosnien-Hercegovina finansieras via
två anslag vilket beror på del insatsen har karaktäratt en av av
utvecklingsbistånd medan den andra delen har karaktärenmer av en
traditionell fredsbevarande insats. detFör svenska iengagemanget
UNTAES framgår det inte regleringsbrevet hur del destorav av
budgeterade medlen avsedda för de tio poliserna respektive deärsom
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respektive regleringsbrevVanligen ifem militärobservatörema. anges
deltagandet i IIImedlen. UNAVEMFörsvarsmakten disponerar Föratt

medlen.låta Sida disponeraregeringen dock valti Angola har att
efterskott.fakturering i DeFörsvarsmakten skerUtbetalningen till mot

avsedda finansieraregleringsbrevetmedlen ianvisade attvar
därav detden maj 1997;till och med 20deltagandet i IIIUNAVEM

låga beloppet.

personal viamedförstärkningen DPKOden svenskadelEn avav
det svenskamed medel frånon-loan-förfarandet finansierasdet s.k.

Övriga däriblandförstärkningen,delarutvecklingsbiståndet. av
anslagetfinansieras via 5 B4.Police Unit,vid Civilianpolismannen

deltagandetsvenskabeslutades har detregleringsbrevetSedan
regeringen den 29beslutadeSålundaflera missioner.utvidgats i t.ex.

deltagandet i UNAVEM III. Ifördubblaförlänga delsmaj dels1997 att
anvisats.medel för verksamhetenutvidgning harbesluten ävenom

polisårskostnaden förfinansieradenationelltgenomsnittligaDen en
missionemamellanFörsvarsmakten varierarutlandsstyrkan inomi

pågåenderesekostnader. deoch Avtraktamentsnivåbl.a.beroende på
i f.d.kronormellan 560 000årskostnadenvariererarinsatserna ca

i Angola.kronoroch 630 000Jugoslavien ca

under år 1996kostnaden för denjämföras medkankostnaderDessa
medutökadesnationella kostnadendendärinsatsen iavslutade Mostar,

hyreskostnader dvs.utlandsreseförordningenenligttraktamente samt
MSA-traktamentet.täcksFN-missioneride kostnader avsom

tillberäknadesisvensk polis MostarförGenomsnittskostnaden caen
polisförkronordvs. 40 000år, än596 000 kronor nära somenmerper

område inom IPTF.itjänstgör samma

medbilateralaochmultilateralaandra insatserförKostnader vissa
poliser

internationellimed polisersvenskadel detEn engagemangetav
utanförgenomförtsframgått,tidigarehar,verksamhet som

ochhar varitinsatserFörsvarsmakten. Dessautlandsstyrkan inom är av
poliser inomdeltagandet medomfattningbetydligt mindre än

svenskakapitlet DetFörsvarsmakten. Avutlandsstyrkan inom
elvasigdetframgårår 1997 rörattengagemanget personer.om

Sidasregeringsbeslutdirektapåintebaseras utanInsatsema
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internationellateckna avtal medinstruktionsenliga rätt att
ingår i dessaländer. Polisernamed andraorganisationer eller som

Sida.enligt avtal med IRikspolisstyrelsenanställdainsatser ettär av
anställningsvillkor ochförhandlatRikspolisstyrelsenhardessa fall om

ofta skettFinansieringen harmed Sida.kostnaderna direktdärmed om
olika för olikanågotinsatsområdet. Villkorenförinom landramen är

finansierasDriftkostnadenvisstföljer i regeluppdrag mönster.ettmen
årskostnadenmedförbudgeten vilketnationella svenskahelt via den att

för demhögretjänstgjorde ipoliser Mostar,blir, för de änliksom som
MSA-traktamente.där betalarmissioner FNi sådanatjänstgör ettsom

förbetydligt högrekostnadenRwandatribunalen,fall, änI ärett
biståndsarbetarevillkor förberoende påandra uppdrag att somsamma

medföljandeförersättningexempelvismedgertillämpas. Dessa att
Årskostnaden polis,bestårför insatsen,familj utbetalas. av ensom

miljoner kronor.beräknas till 1,7ca
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överväganden, bedömningar och12

förslag

riktlinjer för polisinsatserBehov12.1 av

i ökadfredsfrämjande insatser under årtakt medI att senare
försvagats ellerkonflikter därutsträckning skett i interna rättssystemet

roll och mandatinternationella polisinsatsemasbrutit har desamman
utredning har tilloch analys.föremål för diskussion Dennablivit

poliser iför insatser medtill riktlinjeruppgift förslagatt ge
i dettafrågan beväpning ochanalyserafredsfrämjande insatser, om

civilolika uppgifter rörandeförsammanhang överväga ansvaret
myndigheterrättsvårdandedet nationellasäkerhet och ordning under att

rekonstrueras.byggs ellerupp

harförsta Kongo-operationenfrån denfredsfrämjande insatserFlera
lokalarådgivningpolisaktiviteter, alltifrånolika formerinkluderat av

upprätthållauppgift medverka tillmedpolisstyrkor till insatser attatt
utförts poliserdessa insatser harHuvuddelenlag och ordning. avav

upprättadi FNcivilpolisenhet "CIVPOL"ingått i en avensom
betydelsefulltpoliser ingårmission.fredsfrämjande Trots ettatt som

verksamhetoch dennafredsfrämjande insatselement i trots atten
varit bristfälligaför verksamhetenhar riktlinjeri flera decennierpågått

och deövergripande inriktningendasteller saknats. Mandaten enger
dignitetvarierar iuppgifter ochbeskriverdokument ansvarsom

överenskommelser.till lokala Ii säkerhetsrådetalltifrån resolutioner
översiktligtbehandlatscivilpolisinsatser endastSverige har av

för hur polisinsatserriktlinjer eller doktrinersaknasstatsmakterna. Det
"publiccivil säkerhetupprätthållandetskall utformas och hur av

operation skall ske. Ansvaretfredsfrämjandesecurity" i atten
överlämnats till democh riktlinjer hararbetsuppgifterprecisera som

den rikhaltigaheller irespektive mission. Inteaktiva ihaft det ansvaret
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polisinsatserfredsfrämjade insatser hardebatteninternationella om
föremål för analys.helt nyligen varitförrän tills

klarhetfinns anledning skapaskäl till detYtterligare attattett om
traditionellademed begreppet polisinsatservad förståskan är attsom

felaktiga förväntningar.ofta hämmas Det"civilpolisinsatsema" av
varit"civilpolisinsatser" hartraditionellasyftet med dessafrämsta att

med direktapolisenutbilda den lokalavägleda och inteövervaka, att-
upprätthålla lagför civilbefolkningenskapa säkerhetinsatser attgenom

ofta förväntats.och ordning, vilket

fredsfrämjandedag motiverarkonflikter ideFlertalet somav
företeelseingenInbördeskrig förvissoinomstatliga.insatser ärär ny

dramatiskt.ökatde åreninomstatliga konflikter harantalet senastemen
utsträckningi betydandekonflikterMånga dessa ärnyareav
och väpnadeförutom politiskamultidimensionella. Med detta att,avses

genomgripandeelementinnehållermellanmotsättningar parterna, av
internationella ramifikationer,och ibland ocksåsamhälleliga t.ex.

rättigheter,mänskligabrottandra allvarligarensning,etnisk mot
förband. mångamilitära Iirreguljäraoch inslagflyktingströmmar av

kollapssamhällsstrukturenså långtfall har utvecklingen gått är näraatt
rättsvårdande myndigheterandraPolisväsendet ocheller har kollapsat.

förtroende.befolkningenshar mistfungera ellerupphörthar att
mycketde flesta fallicivilbefolkningenförKonsekvenserna är

allvarliga.

har bliviträttigheternamänskligaefterlevnaden deövervakaAtt av
Civilbefolkningensfredsfrämjande insatser.uppgift iallt viktigareen

återuppbyggaför kunnaförutsättninggrundläggandesäkerhet attär en
därförintarfredsfrämjande arbetekonflikt. alltIsamhälle efterett en

säkerhetcentral plats. skapasäkerhetsfrâgor Attarbetet med sådana en
internationellaingripandekan skeför lokalbefolkningen avgenom

förfalli vissakanfredsfrämjande styrkor. Dessa attäven ta ansvar
rättsvårdandenationellainnani situationerlag och ordningupprätthålla

för democh förtroendeteller rekonstrueratsskapatsmyndigheterna
skapamed uppgifteninsats lyckasfredsfrämjandeåterställts. Om atten

lyckas medmöjlighetenmiljö, förbättrasoch säkerstabil avsevärt atten
verkande åtgärder.långsiktigteffektiva ochandra
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begrepp12.2 Nya

förslagUtredningens

böreller liknande insatserfredsfrämjandepoliser iEnheter med
eller iInternational Police ForcepolisstyrkaInternationellkallas

enskildeUN-Police Force.FN-polisstyrka Denfallförekommande
ellerPolice ObserverPolisobservatörkallaspolisen bör

benämningellerPolice AdviserPolisrådgivare somges en annan
arbetsuppgifterna.motsvarar

överväganden

bör bytasoprecist och"civilpolisinsatser" motär utBegreppet
bör betecknasStyrkanpolisinsatser.Internationellabegreppet

eller iForceInternational PolicepolisstyrkaInternationell
de dokumentForce.FN-polisstyrka Police IUNförekommande fall

mellandistinktiondetplats börverksamheten görasstyr ensom
Adviser.PolicepolisrådgivareObserver ochPolicepolisobservatör

inommultilaterala insatsersåväl vidanvändasbörbegreppDessa som
utvecklingenUtredningen konstaterarbilaterala insatser.för attramen

för fortsattverkaSverige börriktning ochdennaredan går i en
harfredsfrämjande insatseriPolisiärbegreppen.renodling närvaroav

ordetmotiveratinte längrevanlig detblivit såunder 1990-talet är attatt
allmäntmilitärpoliser.poliser från Iskilja dessaanvänds för"civil" att

"civilpolis".ordetanvänds inte hellerspråkbruksvenskt

förloppkaraktär ochKonflikters12.3

Överväganden

används defredsfrämjande insatsmedsamband upprättasI att en
och andragjorts FNinsatserkategoriseringargängse organsom avav

ändamål.karaktär och Begreppför beskriva insatsensatt peace-som
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keeping, wider peacekeeping, enforcement, building medpeace peace
flera begrepp i vilken insats krävs ochtermer typanger grova av som
vilka befogenheter insatsstyrkan har. de förfrågningarI görssom som
till medlemsländer bidrag till fredsfrämjande efterfrågasinsatser iom
allmänna militära förband och poliskontingenter. vissa FN-Itermer
operationer det uppenbart styrka bestående polismänär att en av
rekryterats och till missionsområdet beslutet föregåttssänts utan att av

tillräcklig analys de problem skall lösas och det finnsutan atten av som
uppfattning vilka uppgifter den internationellaklaren om som

polisstyrkan kan för. öka effektiviteten i insatsen ochFörta attansvar
för förbättra utsikterna till framgång behövs såväl bättre analysatt en

de skall lösas vilka insatser och befogenheterproblemav som som av
krävs. Helhetssyn och långsiktighet måste utvecklas så attsom

fredsfrämjande åtgärder och biståndsåtgärder kan kopplas församman
öka effektiviteten i insatsen och samtidigt minimera kostnaderna.att

led i detta arbete analysera konflikts karaktär ochEtt är att en
förlopp. finns inget entydigt beskriva och analyseraDet sätt ettatt

emellertidkonfliktförlopp. Alla konflikter unika. kanManär
konflikts olika nivåer eller olika faser. Olikaschematiskt beskriva en

faser överlappa varandra. krisutveckling inteoch nivåer kan En är
alltid likalinjär; bakslag kan ofta förekomma. kris heller inteEn är

krisområdet.allvarlig i alla delar av

föremål förför flertalet konflikter i dagGemensamt ärsom
olika komponenterfredsfrämjande åtgärder de kräver insatserär att av

blir därmed Multifunktionella. olikamed olika uppgifter. DeInsatsema
delsinsats kan variera dels mellan olika konflikterkomponenterna i en

tiden inom konflikt.över en

Initialfasen eller den kaotiska fasen

och den nationellatillstånd präglas striderI öppna attett avsom av
fragmentiserats eller upplöstsordningsmakten eller polismakten har är

grundläggande stabilitet ochden första viktiga uppgiften skapaatt
Olikauppgift för militära förband.säkerhet. i allmänhetDetta är en

åtskiljas och förbandväpnade kan endast avväpnas somavgrupper
undantagslagar.verkar under militära

Även militära förband.strider upphört kan det krävassedan öppna
svårartade kravallersituationkan exempelvisDet störs avvara en som
eldkraft dessabeväpnade På grund denoch inhemska av somgrupper.
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ofta förfogar detta uppgift föreller mindre över ärstörre engrupper
de styrkor förstmilitära förband. kanOm ärärrättssystemet svagt som

för implementera lag ochplats behövapå dessutom även ta attansvar
ordning.

eller normaliseringsfasenAvslutnings-

fredsfrämjande insats hyggligtavsluta måstekunnaFör att enen
relevanta myndigheter ha återskapats. arbetetfungerande med Irättsstat

harpolisväsende ochskapa rättssystemett nyttatt ett nytt en
Framförallt denviktig uppgift. kaninternationell polisstyrka en

principerbidra med etableranationella polisenövervaka den samt att
kan skeverka iför hur polis skall Engagemangeträttsstat.enen

multinationell insats eller bilateral insats. Enantingen som ensom en
medverka vid uttagningen tillpolisstyrka kan ocksåinternationell en ny

med utbildning och utrustning.poliskår biståsamt

Gråzonen

tilluppgiften medverkauppgiften skapa säkerhet ochMellan attatt
antingenfinns kangråzon. Denåterupprätta rättssystematt ett en

olika funktioner ellerbeskrivas mellan överettett gapsomsom gap
ordningsmakttillstånd, där nationellinsatser.tiden mellan olika I ett en

och där individer ellerinte börjat fungeraoch ännurättsapparat grupper
behövskriminella skälpolitiska elleranvänder våldgrovt av

upprätthålla säkerhet förfredsfrämjande insatser förinternationella att
och biståndsarbetare.lokalbefolkningen

militära förbanden givende internationellasådan gråzon harI enen
militära förband och vapendepåer,bevaka inhemskauppgift i att

internationellaLikaså har denseparationszonerupprätthålla m.m.
medverka iuppgift i övervaka ochpolisstyrkan given atten

nationellt polisväsende.vanligtvisrekonstruktionen ett svagtav
förupprätthållandet ordning och säkerhetbistå iUppgiften att av

densituationer hamna mellanbefolkningen tendens i sådanahar atten
polisstyrkans uppdrag.militära styrkans och
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12.4 Viktiga uppgifter i fredsfrämjandeen

mission

kunna precisera vilken insats och vilket mandatFör att typ av som
erfordras för mål finns det anledning utifrån analysnåatt ett att en av
den aktuella konflikten beskriva de konkreta uppgifterna förnärmare

internationell styrka bestående militära förband, poliser, juridisken av
uppgifterexpertis eller andra specialister. Exempel sådana anges

nedan.

Kategori a

oroligheter och "på-platsen-Dämpa närvarogenom genom
diplomati/medling"

bKategori

Genomföra insatser för slå tillbaka angripareatt en
stridandeGenomföra insatser för skiljaatt parter

buffertzoner mellanoch bemannaUpprätta parternas trupper
Övervaka eldupphör
Övervaka demobilisering styrkoromgruppering och av

ammunitionsröjning minor etc.Utföra
Samla in vapen
Övervaka vapendepåer
Övervaka förband ochassistera vid avväpning militäraoch av
paramilitära grupper

gråzonenKategori c

upplopp och kravallerKontrollera
Ingripa beväpnade "gängmot
Upprätthålla civil lag och ordning

plundringoch förhindra brott,Upptäcka t.ex.
säkerhet under valförberedelserUpprätthålla ordning och

Övervaka avväpning civila medborgareoch assistera vid av
våldstyngda områdeniEskortera civilpersoner

flyktingläger från väpnade elementSkydda flyktingar i
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aKategori

Övervaka polisväsendetlokaladet
polisväsendetdet lokalautbildningMedverka vid av

omstruktureringupprättande ellerstöd vidråd ochLämna ettav
polisväsendelokaltnytt

Kategori e

och hemlösaomhändertagande flyktingarvidAssistera av
civilt livstyrkor iavväpnadeIntegrera

internflyktingarochflyktingarreintegreringochRepatriering av
återuppbyggnadsamband medhjälp iHumanitär

övrigrättsväsende ochåteruppbyggnadenvidstödLämna ettav
administration
Övervaka respekterasrättigheternamänskligadeatt

återhämtning ochekonomiskstöd förKoordinera
återuppbyggnad
Övervaka valgenomförandet ettav0

diplomater,utföraskanaunder kategoriUppgifterna av
polisobservatörer. insatserTill sådanaellermilitärobservatörer

tilloch god fönnågaerfarenhetmed långvanligenrekryteras personer
förhandling.ochmedling

förband.militärautförasb kan endastUppgifter under kategori av
tillåtermandatuppgifter krävsdessafleraFör ett somav

grundasmandatdvs.självförsvar,ivåldsanvändning ettänannat som
FN-stadgan.ikapitel VII

förharpoliser.utförs Dessadunder kategoriUppgifter av
uppträderexekutiv befogenhetingenuppgifternafullgörandet utanav

Även andrautbildare.rådgivare ochövervakare, observatörer,som
återuppbyggaförrättsområdet behövscivila inom ettattexperter

rättssystem.

civilautförskategori eUppgifter under experter, t.ex.av
biståndsarbetare. Frånochrättigheternamänskligadeövervakare av

inommedvetet skettrekryteringenfallhar i vissasvensk sida
vissaunderkategori utförsunder eUppgifternapolisväsendet.
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förutsättningar tillsammans med internationell polisstyrkaen som
verkar i området.

innebär skapa säkerhetUppgifter under kategori c "gråzonen" att
Uppgifterna kan utföras militäraoch ordning för befolkningen. av

förband, militärer i samarbete eller gendarmer ochpoliser och av
kan mandatmilitärer i samarbete. detta slag krävaInsatser ettav av

under kapitel i FN-stadgan.med vissa inslag bemyndigande VIIav
kommande avsnitt.utvecklas iDetta ettresonemang

Legal grund för fredsfrämjande insatser12.5

liknandei fredsfrämjande mission och måsteAll maktutövning en
till de folkrättsliga reglerbygga rättslig grund knuten somen

grunden för internationella ingripanden.beskrivs i kapitel legala8 Den
för inbördeskrig eller krisutmärkande dragEtt är rättsystemetattett

förlorat förtroendet förcivilbefolkningeninte fungerar. Ofta har
kan till och medlagstiftning finns.och den Deträttsapparten varasom

för allvarliga brottoch militären medansvarigaså både polisen äratt
nationella lagstiftningen.rättigheter den Isåväl mänskligamot som
brutit och anarkisamhällsstrukturen totalt havissa fall kan samman

råder.

eller inte kaninte existerardär den lokalasituationerI rättsapparaten
denfredsfrämjande styrka,fullgöra uppdrag ställssitt oavsett omen

iinför svårigheter.förband eller poliser, Detmilitära ärstorautgörs av
mandatide befogenheterdessa situationen ofta oklart som angesom

tillingripalagligt stöd förerforderligtoch SOFA attutgör
enligt vilken nationelldet ofta oklartbefolkningens skydd. Vidare är

lag i så fall kanman agera.

styrkornainternationella fredsfrämjandefall desvårare måsteI
beskrivs i mandatet.undantagslagar Närverka under som

legitimitet kanförlorat sinkollapsat eller på sätträttsapparaten annat
rättigheternabevaka de mänskligatilluppdraget begränsas attatt

vissa situationermed nödvändigt ikan till ochrespekteras. Det attvara
ochvad lag Detöverenskommen miniminivåutgå från rätt.avseren

dekränkningarinnebära ingriperkan exempelvis motatt avman grova
mord,och humanitetsrätten,rättigheternamänskliga t.ex.

ingripandenegendomsbrott.våldtäkter och Dekidnappningar, grova
folkrättsligsådana fall helt vila påifråga måste ikan kommasom
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Är mandateradgrund. det fråga FN-operation, eller operationenom en
från ellersäkerhetsråd, torde denna kunna härledas kapitelFN:s VIav

befälslinjema tydligai FN-stadgan. medför måste såVII Detta att vara
vidtagna åtgärder fältet ändadet går härleda för påansvaretatt att upp

till givit styrkan dess mandat.det organ som

lägen ikonflikt, eller i mindre allvarligaslutfasenI enav en
allmänhet nationell lag utgå från. Syftet medkonflikt, finns det i atten

insatserna avslutasall fredsfrämjande verksamhet måste närattvara
fungerar och nationellskall det finnas nationellt rättssystemett som en

Även huvudregelnlag under pågående mission skallutgå från.att vara
Uppgiften för denfrån det nationellautgå rättssystemet.att

lokalablir då övervaka deinternationella operationen att att
fastställdamyndigheterna håller sig till denrättsvårdande

uppgift för polisobservatörer ochoftasträttsordningen. Detta är en
värdlandetmöjlighetpolisrådgivare. En är att engerannan

myndighetsutövning. sådana fallbedrivainternationell styrka Irätt att
värdlandetsinternationella poliserna inomenskildadeagerar

rättssystem.

säkerhet ochUppgiften skapa12.6 att

ordning

problemforrnuleringochDefinitioner12.6.1

Överväganden

det vid beslutavsnitt konstateradesföregåendeI attett enom
tidigt, och föreväsentligteventuell fredsfrämjande insats är att

Parallelltuppgifter skall lösas.definiera vilkainsatsens början, som
dvs. komponenter ibeaktas vilka instrument,med det bör detarbetet en

de aktuella uppgifterna.kan lösa Detfredsfrämjande insats, ärsom
regelmandatgivande organisationen, i FN,denangeläget äratt som

uppgifter inte någonkan finnas angelägnauppmärksammar detatt som
särskilt tränade förtillgängliga komponenternade traditionellt ärav

inrättadetta fattas besluteller lösa. detlämpade Om atttrotsatt enom
dedeltagare medvetnabör allafredsfrämjande mission omvara

börmandatgivande organisationen"gråzoner" finns. Densom
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sig så det möjligt finna, eller inom missionenanstränga låtaäratt snart
utbilda, komponent kan lösa de uppgifter finns inomen som som
"gråzonema". Utredningen i det följande utvecklaattavser

lösaval verktyg komponent för uppgiftenresonemanget att attom av
skapa ordning och säkerhet.

Principiell skillnad polis gendarm militär- -

I Sverige, liksom i andra demokratier, ansvarsfördelningenär
mellan polis- och militärväsendet klart definierad i landets lagar.
Militärväsendets uppgift skydda landet hot. Polisenär att ärmot yttre
rekryterad, utbildad och organiserad för upprätthålla lag och ordningatt
inom landet. Till sitt förfogande har polisen vissa maktmedel. kanDen
med laglig stöd visst våld dock alltid skall stå i proportionutöva ett som
till vad situationen kräver. Polisen det enda civila iär organ som
fredstid kan använda våld i sin myndighetsutövning. Försvarsmaktens
personal har i fredstid sådana befogenheter endast i de fall isom anges
Förordningen 1982:756 Försvarsmaktens ingripanden vidom
kränkningar Sveriges territorium under fred och neutralitet,av m.m.
IKFN-förordningen.

kännetecknas bl.a. allEn rättsutövning sker med stödrättsstat attav
lag beslutats i demokratisk ordning. nationellt polisväsendeEttav som

verkar därför i politiskt styrd miljö där frågor lagligaen om
befogenheter, makt, och kontroll viktiga inslag. polisen skallFörär att
kunna verka måste den åtnjuta förtroende. kan baraDetta uppnås om
det finns allmänt accepterade lagar och andra författningar styrsom
såväl medborgarnas polisens verksamhet. Vidare allmänhetkrävs isom

de enskilda befattningshavama har erfarenhet och omdömeatt stor gott
de använder sin intuition deni exekutiva rollen.samt att

Svenska poliser fredsfrämjandedeltar i insatser har god insikt isom
och förståelse för under enskiltarbete lagar. uppträdaDe är attvana
eller i små har däremot ringa erfarenhet uppträda iDe attgrupper. av
förbandsformer plutoner eller kompanier eller skapaattsom av
säkerhet och ordning miljöer präglasi våld.tungtsom av

Svenska poliser under vanlig tjänsteutövning utrustade endastär
med pistoler. Bruket strikt reglerat. Poliser får i sinärav vapen
tjänsteutövning använda det våld i proportion till vadstårsom
situationen kräver. innebär poliser kan använda i vissaDet att vapen
fall.
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Svenska militära förband utbildade och organiserade för stridär
under krigets lagar militär motståndare. Militär personalmot en
uppträder vanligen i förbandsforrn, inte enskilt. Förbanden utgörs av

tillsammans bildar plutoner. bildar i sinDessa turgrupper som
bildar tillsammanskompaniet vilka ingår i bataljon. Flera bataljoneren

brigad. Militär personal förutsätts inte ha kunskap under vilkaomen
upprätthålls fred hellerlagrum allmän ordning i och inte övadeärsom

för FN-förband huvudsakligenlösa sådana uppgifter. Svenska beståratt
vilka genomfört militär grundutbildningav som senarepersoner

kompletterats med kortare utbildning för fredsfrämjandeen
verksamhet.

form gendarmer,flera länder har speciell polisstyrkor,I en av
utanför såväl det övriga polisväsendetskapats för verkaatt som

militära drag, bl.a.militäväsendet. Gendarmeristyrkor har påtagliga
förbandsformer. avseddatränade verka ide De ärär attatt attgenom

ioch för den inre ordningenverka inom landets gränser ansvarar
situationer våld.kravaller eller tungtav

Gråzon

uppgiftenfinns således styrka s0m"natur1igt" kaningenDet attges
skapa Erfarenheten från flera de tiosäkerhet och ordning. senasteav

därför ofta gråzonfredsfrämjande insatser visar det uppstårårens att en
internationell fredsfrämjandekomponenterna ii läge ingennärett enav

förberedd för skapa ordning ochtränad eller i övrigtstyrka är att
försenas ansträngningarna detsäkerhet. Därmed försvåras och att ge

för demokratiskdrabbade landet trygghet och förutsättningar en
utveckling.

mission löserdelarna i fredsfrämjandeSkälen till ingenatt av en
skapa ordning och säkerheteller vill lösa den angelägna uppgiften äratt

i mandatet eller iflera. orsak ofta uppgiften inte finns angivenEn är att
torde i sinarbetsuppgifterna.något dokument Detta turannat som anger

truppbidragandehos de polis- ochhänföra sig till tveksamheten
grunden försådan uppgift. rättsligaländerna vilja åta sig Denatt en

ordning och säkerhetuppgifter ofta oklar. skapaexekutiva Attär
i övrigt,finns fungerandeförutsätter också det rättsapparat t.ex.att en

orsak kanfängelser. Ytterligareåklagarväsende, domstolar och varaen
uppgifter.personal utföra dessaovilja hos värdlandet låta utländskatt

övningar för lösaheller inga förberedelser ellerFöljaktligen görs att
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sådana uppgifter sig hos internationella polisstyrkor eller militäravare
förband.

Vidare finns det bland militärer, inomsåvål Sverige,utomsom en
tveksamhet åta sig uppgiften för säkerhet ochstor att att ansvara

ordning i civil miljö. beror bl.a. personalen saknarDetta atten
utbildning, träning och erfarenhet sådana situationer. innebärDet attav
det finns militärarisk metoder används i civil miljöatten som en

konflikten så våldsanvändningen i området riskerartrappar att attupp
former.okontrollerbara Vidare strider det ansvarsfördelningenanta mot

i demokrati militär personal för civil säkerhet ochatten ansvarar
ordning.

Gendarmeristyrkor har aldrig organiserats i internationella
fredsfrämjande flerainsatser. har länder rekryterat gendarmerDäremot

deltagare i internationella polisstyrkor Gendarmer harCIVPOL.som
olika uppgifter och organisation i olika länder vilket det tveksamtgör

internationell genomförande-organisation till rimlig kostnadom en en
skulle internationell gendarmeristyrka förkunna upprätta en
fredsfrämjande insatser.

polisrådgivarepolisobservatörer och civilpoliser i traditionellFör
bemärkelse grundläggandeenligt många bedömare förutsättningär en
för framgång uppgifterna övervaka, utbilda och till lokalai råd deatt ge
poliserna, de obeväpnade, lever bland befolkningen och upplevsäratt

kraftigareopartiska. de skulle beväpning och haOmsom enges
exekutiva uppgifter vid upplopp och kravaller skulle förutsättningarna
för lyckas ordinarie uppgifterna sannolikt minska.med deatt

Ordning och säkerhet fredsfrämjandei insatser

styrka i vissa fredsfrämjandedetta det nödvändigtTrots är att en
insatser uppdrag medverka i uppgiften upprätthålla ordningi att attges
och säkerhet. insatser vila folkrättslig grund.Sådana måste på En
fredsfrämjande mission i land har kollapsat ochinsätts ettsom som

härjats inbördeskrig eller plågats irreguljära förband, ställssom av av
inför där den västerländska ansvarsfördelningsituation rättsstatensen
mellan tillämplig.militär och polis inte alltid är

säkerhet ordning kan i initialskedetUppgiften skapa ochatt av en
sådan mission endast utföras militära förband. läge därI ettav senare

internationellt övervakadde striderna upphört ochöppna en
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fredsprocess tagit sin början uppstår ofta flerårig övergångsperiod dåen
våld och laglöshet fortfarande existerar. har mycketDe attgrupper som
förlora på fred kan föra eller mindre strid föröppen atten en mer
återvinna förlorad Ofta saknas dessai lägen nationellaterräng.
myndigheter kan motverka detta våld. Rädsla och fruktan försom
repressalier vanliga känslor för befolkningen.är

sådant läge kan uppgiften skapa säkerhetI och ordningett att
åtminstone delvis utföras militära förband eller militära förbandav av
och internationell i samarbete fredsfrämjandepolisstyrka inomen en
mission eller internationell gendarmeristyrka. kanDäremotav en
uppgiften tilli allmänhet inte obeväpnad eller lätt beväpnadenges
internationell polisstyrka. beväpning ofta finns dehosDen tunga som
illegala och den låga tröskel i regel finns för"gängen" som
våldsanvändning obeväpnad eller lätt beväpnad internationellgör att en
polisstyrka inte skulle få någon effekt. löper risk ignoreras ellerDen att i

till våldsansvändning. beror på de beväpnadeDetta attprovocera
medborgare och skall passivisera förfogar såöver tungagrupper man

endast förband med militär utbildning och utrustning kanatt ettvapen
Ävenbemöta de hot uppkommer. de upplopp och kravallersom som

kan sådan det ofta endast militärt förbanduppstå är ärart att ettav som
kan förband uppgifterlösa uppgiften. militära tilldelats sådanaDe som
har i entusiasm. Ibland har uppgiften heller interegel löst dem utan
lösts alls vilket lett till lidande för civilbefolkningen.stort
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Ökad uppgifter vidberedskap för polisiära12.6.2

militära förband

förslagUtredningens

tydligt vilket de iMandatgivande organisationer bör ange ansvar
upprätthålla ordning ochingående komponenterna har förmissionen att

befolkningen.säkerhet för

fredsfrämjande insatser börMilitära förband i
såförberedas och förutsträckningi tränas näratt,större0

upprätthålla ordning ochtill lösa uppgiftenefterfrågas, medverka attatt
i insatsområdetsäkerhet för befolkningen

instruktörer poliserför uppgiftdenna ärtränas som0 av
poliserbemannasinnehålla befattningar av0 som

fredsfrämjande insatser,militära förband iVidare bör ärsom
och säkerhet iför upprätthålla ordningtränade och förberedda att

polisiärtomständigheter kunna ställas underunder vissainsatsområdet,
uppdrauppgifter skall lösas. Regeringen börbefäl dennanär typ av

undersökaRikspolisstyrelsenFörsvarsmakten och närmareatt
uppgifter.förband sådanaför militäraförutsättningarna att ge

Överväganden

och polisrådgivarepolisobservatörerUtredningen ävenattanser
slagtilldelas uppgifter detfortsättningsvis huvudsakligen bör av som

råd denövervaka, utbilda och lämnahittills anförtrotts dem, dvs.
dessa tilldelas exekutivadärför inte lämpligtlokala polisen. Det är att

möjligheterna lösauppgifter slag äventyrar attett somav
utbildade och övadeländerPoliser endast i någrahuvuduppgiftema. är

för kunnavilket förutsättningförbandsform,i uppträda i är är attatt en
Antalet poliserverka beväpnade "gäng".ellerslå ned att motett uppror

det blirland vanligen inte såpolisbidragandefrån respektive är stort att
uppgifter hemlandet föreimeningsfullt dessaöva typeratt avresan.av
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Om övningen och träningen skulle genomföras i missionsområdet
skulle det riskera alltför uppmärksamhet frånatt ta stor
huvuduppgiften.

Utredningen konstaterar internationelltäven att sammansatta
gendarmeristyrkor sannolikt endast skulle kunna bemannas länderav

har nationellt gendarrneri. torde medföraDet påtagliga problemettsom
samordna beväpning, arbetsmetoder och ledning sådan styrka.att av en

Om styrkan skulle tilldelas och fordon, vilkettyngre ärvapen en
förutsättning för lyckas med den aktuella arbetsuppgiften, skulle detatt
medföra det byggdes styrka till delar parallellatt ärstoraupp en som
med den militära komponenten i fredsfrämjande insats. skulleDettaen
medföra ytterligare kostnader för ochFN andra genomförande-
organisationer.

Utredningen vidare det acceptabeltinteatt är attanser en
internationellt fredsfrämjande insats fördröjs ellersammansatt rentav

omöjlig genomföra till följd våld och från irreguljäragörs att terrorav
förband eller andra beväpnade våldsverkare. beskrivnaDen "gråzonen"
där ingen de i missionen ingående komponenterna har eller uppleverav
sig ha för upprätthålla ordning och säkerhet förett attansvar
befolkningen måste så liten möjligt och helst helt elimineras.göras som
Eftersom utredningen redan avvisat möjligheten uppgifteratt ge av
denna karaktär till internationella polisavdelningar eller gendarmer,
återstår möjligheten militära förband i fredsfrämjandeprövaatt att ge
insatser ökad beredskap för utföra vissa uppgifter iatt etten som
nationellt perspektiv polisiär karaktär.är av

Militära förband i fredsfrämjande insatser uppfyller redan flera av
de krav bör ställas på styrka uppgift upprätthållaär attsom en vars
ordning och säkerhet för befolkningen i insatsområde: förmågaett att
uppträda i förbandsformer, tillgång till och skyddandevapen
transportfordon, förläggning inom skyddade områden samt en
internationellt vedertagen stabs- och ledningsorganisation intesom
avviker i omfattning mellan de truppbidragande länderna.större
Militära styrkor i fredsfrämjande insatser har ofta till uppgift att
övervaka reguljära militära förband och stilleståndslinjer, övervakaatt
eller ibland genomföra avväpning i konflikten ellerpart attav en
bevaka vapendepåer. metoderDe används för lösa dessaattsom
uppgifter skulle ofta kunna tillämpas på irreguljära förband eller
beväpnade "gäng". därför förståeligtDet det redan förekommitär att att
militära förband i fredsfrämjande insatser tilldelas uppgifter dettaav
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skedetta kommerbedömer dels ävenUtredningenslag. attatt
förbanduppgift för militäralämpligdetfortsättningsvis dels äratt en

underochuppgifien,förberedda pådeförutsättningunder äratt
medger detta.mandatetförutsättning att

förbandmilitärautbilda deSverige börUtredningen att somanser
de kansåfredsfrämjande insatseritjänstgörarekryteras för attatt

angelägetordningshållande uppgifter. Detlösa vissamedverka till äratt
avseddainom områdetkunskapernatydligt framgår är attdet attatt

inomUppgiften skall lösasutomlands.vid insatserendastanvändas
har beslutat.organisationinternationellellerför vad FN annanramen

militäradenunderinteslag bördettaUtbildning gesav
grundutbildningen.

svenskadenfrånFörsvarsmakten anlitarnaturligtDet experterär att
polisväsendet finnsutbildning. Inomgenomföra dennapolisen för att

särskildamed s.k.handskaskunskap hurdokumenterad manomen
idrottsvåldupplopp,demonstrationer,våldsammahändelser m.m.som

imöjlighetenökarutbildningenkunskap itillföra sådan attGenom att
förförbandanvända militärakunnafredsfrämjande missioner att

medger.mandatet såordning,säkerhet ochupprätthålla om

personalhaorganisationi sinefterförbandmilitärtEtt strävar att
uppgifter. Ettlösa alla tänktaförsakkunskaperforderligbesitter attsom

därför i sinuppgifter börpolisiäratilldelaskommaförband kan attsom
för poliser. Dessaavseddabefattningarorganisation inrymma ärsom
genomförandeplanläggningvid såvälmedverkaskall kunna avsom

i vissafinns redandettaExempel påkaraktär.polisiärinsatser av
Polisensfredsfrämjande insatser.verkar ibataljonerutländska som

skapamedla ochförmågauppträdande,taktiskterfarenhet attav
förbandmilitärautnyttjas ibörcivilbefolkningenförtroende bland som
ordning.säkerhet och Detcivilföruppgifthar tilli mandatet att svara

militärai detorganisatoriskt ingårpoliserdessanaturligtär att
uniform.bär militärföljaktligenförbandet och

medinsatspolisiäroperativa ledningenden ettBeträffande enav
dendetupplopp börsamband medförband i prövasmilitärt ett omnoga

polis.tillbefäletöverlämnatillfället börchefen förmilitäreordinarie en
förmåganvarandra, göraaspekter börFlera olika attt.ex.vägas mot en

ochkontinuitetoch betydelsenlägetbedömningprofessionell avav
flestadet i debedömerUtredningenbefálsföringen.ikonsekvens att

polisiäradebefäletchef behållerordinarielämpligastfall attär att men
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befattningshavamas uppfattning bör tillmätas avgörande betydelse när
vissabortser dock inte från möjligheten det iorder Utredningen attges.

befälet polis.situationer lämpligast övertastemporärtär att av en
bör angivna i förväg och den polisFörutsättningarna för detta somvara

möjlighet genomförabefälet bör ha givitsi sådant fall skall överta att
under utbildningstiden i Sverige.övning med förbandet redan

från fleraåtgärder dokumenteratBehovet denna ärtyp avav
därför angelägetnyligen avslutade missioner.pågående och Det är att

verkar för flera länderinternationella sammanhangSverige i att
ökar förutsättningarna förgenomför liknande Detta attarrangemang.

besvärandefredsfrämjande insatserskapa mångsidiga attgenom enmer
reduceras."gråzon"

uppdrarlämpligt regeringen åtdetUtredningen attanser
undersökaRikspolisstyrelsenFörsvarsmakten och närmareatt

detförband polisiära uppgiftermilitäraförutsättningarna för att avge
bör särskilt behovetdet sammanhangetslag beskrivits I avovan.som

därmedfredsfrämjande styrkorna och deför deförlängd utbildning
belysas.sammanhängande kostnaderna

förpolisstyrkorsInternationella12.6.3 ansvar

och säkerhetordning

Utredningens förslag

stärka degenomföras i syftebörmetodutvecklingEn att0
uppgifterbättre utföramöjligheterinternationella polisstyrkomas att

befolkningen i insatsområde.och säkerhet förvad gäller ordning ett

och flexiblaförbanden bör utvecklamilitäraPolisen och de nya0
respektivedär derasfredsfrämjande insatsersamarbetsformer för

komplettera varandra.möjlighetspecialkunskaper attges



Överväganden,162 bedömningar och förslag SOU 1997:104

Överväganden

Poliser i fredsfrämjande insatser kan, huvuduppgiften ärtrots att att
övervaka, utbilda och vägleda den lokala polisen, spela rollstörre änen
hittills för skapa och sedan upprätthålla ordning och säkerhet föratt
befolkningen. poliser ingår i den internationella styrkan har iDe som
många fall erfarenhet förhandling och medling. kan ocksåDestor av

sin blotta bidra till skapa ordning plats. Dettanärvaro attgenom en
kan ske i omfattning tillämpa proaktivtstörreatt ettgenom
uppträdande. innebär poliserna visar rörlighet inom sittDet att stor
område flexibeltoch tillämpar val metoder i syfte förebyggaett attav
felaktigt handlande från den lokala polisen.

Under 1990-talet har det i samband med de stora
flyktingströmmama i delar Afrika förekommit beväpnade miliserattav
infiltrerat flyktingläger och förorsakat ytterligare föri lidande redan
hårt prövade människor. Möjligheterna hantera detta och andraatt
flyktingrelaterade föremål förproblem bör bli metodutveckling.t.ex.

lokalbefolkningenGenom goda relationer med och lokala
makthavare samverkan med de politiskanärasamt genom en
komponenterna förutsättningarnai mission ökar för tidigtatten
identifiera lokala problem och dess orsaker. lämplig åtgärd dåEn kan

snabbt polisobservatörer för medla mellansättaatt att parternavara
och därmed Till sådana uppgifterdämpa orolig situation. bör poliseren
med erfarenhet rekryteras.särskilda händelserav

förstärka effekten uppträdande frånFör proaktivt polisenatt ettav
kan militära förband i uppdrag stödja polisinsatsen,att t.ex.ges genom

vid vissa tillfalla visa platser. polisstyrkasEnnärvaroatt utsatta
betydelse för befolkningens säkerhet kan således ytterligare förstärkas

samarbetet med de militära förbanden ökas. kan skeDetom genom
planläggning ha hög flexibilitet ochsamt attgemensam genom

rörlighet hos såväl den militära polisiära delen missionen. Detsom av
för detta sker i missionsområdet finns hos dessyttersta attansvaret

högste chef och dennes stab. metodutveckling börEn äga rum som
stärker polisens förmåga och kapacitet för uppgiften skapa ordningatt
och säkerhet.
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och bedömtarbetsuppgifterFramtida12.7

polisinsatserbehov av

bedömningUtredningens

fredsfrämjande insatserefterfrågan på poliser iinternationellaDen
omfattningminsttio årenkommer under de närmaste att sammavara av

medföröka.efterfrågan DettaSannolikt kommerunder år 1997. attsom
kommersvenska poliser. Detefterfrågan påökad ävenävenen

polisstyrkorinternationellahuvuduppgift förfortsättningsvis att vara en
insatsområde.lokala polisen ioch stödja denutbildaövervaka, ettatt

denandra befattningarpoliser iEfterhand behovet änkommer av
öka.övervakande rollentraditionella att

Överväganden

uppgifterPolisernas

successivtfredsfrämjande insatsmedviktigt syfte ärEtt atten
underpolisenden nationellaförmöjligheternaförstärka att

rättigheternamänskligarespekt för demedformer ochdemokratiska
kanstabilitetsäkerhet. Långsiktigochupprätthålla ordningkunna

åtnjutermyndigheternationellaåstadkommasendast somav
situation däreller iEfter inbördeskrigförtroende.befolkningens ett en

tidigaredet,eller har kollapsat ärrättsapparaten är somsvag
åtgärder föromfattarinternationella stödetdetväsentligtframhållits, att

vidinationelltrekonstrueraeller rättssystembygga ettatt upp
huvudsakligadedennainledningsskedetbemärkelse. I ärprocessav

regel följande:polisstyrka iinternationelluppgifterna för en

Övervaka polisenden lokalaI
den lokala polisenoch utbildaTräna0

yrkesutövningi dessden lokala polisenStödja0

innebärlokala polisenmonitor" denövervaka "toUppgiften attatt
delslagstiftningennationelladenrespekterar delsdennakontrollera att

innebärsistnämndayrkesutövning.rättigheterna i sin Detmänskligade
iakttarpolisenden lokalahuruvidakontrollera ettexempelvis att
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opartiskt uppträdande, respekterar minoriteter, behandlar häktade och
fängslade enligt gällande internationella konventioner samt attpersoner
olika åtgärder dokumenteras i liggare och register enligt vedertagna

framgår bilagaDessa United Nations Criminal Justicenormer. av
Standards for Peacekeeping police. kunnaFör denavgöraatt om
lokala polisen respekterar de nationella lagarna krävs denatt
internationella polisstyrkan kunskaphar dessa. Eftersom detta oftaom
inte fallet, blir uppmärksamheten på de mänskliga rättigheterna detär
dominerande inslaget i övervakningen.

Övervakning kan ske polisstationer, fängelser ochnärvarogenom
vid brottsplatsundersökningar, patrulleringsuppdraggemensamma m.m.

internationellaDen polisstyrkan kan också få i uppdrag genomföraatt
utredningar och genomföra patrulluppdrag. viktigtEttegna egna

vad iakttagits. det möjligt förDetärmoment att rapportera görsom
generalsekreterarens eller i vissa situationerrepresentant,
säkerhetsrådet, vidta nödvändiga åtgärder.att

I några missioner innebär uppdraget och utbilda den lokalatränaatt
polisen. kan ske särskildaDetta tränings- ellerattgenom
utbildningscentra eller handledning den lokalaupprättas genom av
polisen fallvid uppdrag. vissa kan utbildningen förläggas tillI annat
land insatslandet. internationella poliserna kan också biståDe iän
uttagning poliser rättsväsendet skall"nya" återuppbyggas. Dettanärav

grannlaga mycket betydelsefull uppgift. konfliktermångaIär en men
har den lokala polisen deltagit i striderna och kanske gjort sig skyldig
till allvarliga brott de mänskliga rättigheterna. skapaFörmot att en ny
nationell polis kan få civilbefolkningens förtroende detärsom av

vikt individer gjort sig skyldiga till brott inte anställsstörsta att som
poliser.som

uppgiften återskapa kan förutom poliserFör rättssystem ävenatt ett
jurister olika slag behöva rekryteras. Internationellt rekryteradeav
poliser kan därvid komma samarbeta med åklagare,exempelvisatt

Ävendomare och fängelsepersonal. dessa kan i initialskedetpersoner
internationellt rekryterade. framgångsriktJu detvara mer

internationella samfundet i arbetet återskapa rättsvårdandeär att
institutioner och myndigheter i konfliktdrabbat land, desto större ärett
förutsättningarna för nå långsiktig lösning konflikten.att en
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internationella behovetDet

"civilpoliser" i fredsfrämjandenärvarande tjänstgör 3 000För ca
anställda idessa svenskar, 90insatser. Ca 100 ärär varav caav

sannolikt och andrautlandsstyrkan Försvarsmakten. FNinom Det är att
besluta insatser iorganisationer kommerinternationella ett stortatt om

antal områden ochi framtiden. finnsantal akuta kriser Deäven ett stort
brytakonflikter kan kommaländer instabila och där öppna attärsom

defrån de konflikter underkommer efterdyningamaVidareut. som
under årfredsfrämjande insatser mångaåren föranlett ännuattsenaste

ansvarstagande,för internationellt intresse ochbli föremål t.ex.
kriser eller kommer oftai flera afrikanska länder.Balkan och Dessa är

vilket medför demultidimensionell karaktär attatt vara av
sannolikt blirfredsfrämjande insatsernainternationella av

förbliInternationella polisinsatser bedömsmultifunktionell karaktär. en
understryksi dessa insatser.och ökande komponent Dettaväsentlig av

karaktär.konflikter har inomstatligmånga "nya"att en

svårigheter bedöma kvantiteten påmed betydandeförenatDet är att
geografiskadetbehovet. Likaså svårtdet kommande är att ange

Praktisktbli föremål för civilpolisinsatser.områden kan komma attsom
förkan komma bli föremålvarje konflikthärd atttaget en

Utredningen bedömer behovet kommerfredsfrämjande insats. att att
sitt bidragbland Sverige skall ökaöka och önskemålen att annatatt om

omfattning i dag.kommer minstatt samma somvara av



Överväganden,166 bedömningar och förslag SOU 1997:104

12.8 svenska deltagandet med poliserDet

Utredningens förslag

Sverige bör berett ställa omkring poliser125att permanentvara
samtidigt till förfogande för tjänstgöring i fredsfrämjande insatser

tillfälligt under tolvutomlands. Sverige bör berett högstattvara
månader ställa omkring poliser samtidigt till förfogande. Sverige150
bör efter poliser utomlands för denna formvidare ha minst 75sträva att

internationella insatser.av

bör särskilt uppmärksammas den betydelse kvinnligaDet som
poliser skapa trygghet och förtroende i insatsområde.har för ettatt

överväganden

fredsfrämjandeinternationella efterfrågan poliser förDen
vad framgått föregående avsnitt.insatser bedöms öka enligt som av
för såväl de traditionella uppgifternaEfterfrågan omfattar poliser att

utbilda den lokala polisen för delta i insatserövervaka och att avsom
uppgifterna föregåendebiståndskaraktär. traditionella beskrivs iDeren

vanligen iavsnitt. Behovet den insatser uppstårtypen avav senare
beskrivits avslutnings- elleranslutning till det tidigaresom som

konflikt. kan frågannonnaliseringsfasen Det även omen varaav
det det slag fördeltagande i internationella tribunaler av som

medoch Arusha för arbetenärvarande verksamma i Haagär
krigsförbrytelser.

tilldel svensk biståndspolitik stödviktigEn ärav
demokratiseringsprocesser och främjande mänskliga rättigheter.av

institutionerInriktningen härvid stärka och utvecklaär att processer
utveckling fred,inom samhället i övrigt främjaroch motstaten ensom

innebär blanddemokrati respekt för mänskliga rättigheter.och Det
inomlångsiktiga satsningar stärka nyckelinstitutionerpå statenannat att

samhället. särskild vikt insatseroch övriga delar Av är somav
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förbättrar den offentliga förvaltningens öppenhet, legitimitet och
ansvarighet sina uppdragsgivare, s.k. good Förmot attgovemance.
stabilisera nationsbyggnadmed fungerandeär etten process
polisväsende betydelse för befolkningens tilltro till de nationellastorav
myndigheterna. Erfarenheterna från de hittills gjorda insatserna med
svenska poliser i biståndsverksamhet goda det motiverarsåär att ett
fortsatt engagemang.

Vid genomförandet utbildningar har detoch kurser visat sig attav
svenska kvinnliga poliser fyllt viktig funktion det gälleräven när atten
uppmärksamma jämställdhetsaspekter. Kvinnliga poliser i en
internationell polisstyrka kan därutöver spela särskild roll för atten
skapa trygghet och förtroende hos civilbefolkning förutsattsen som
traumatiska händelser. gäller särskilt i relation till kvinnorDetta som

för eller bevittnat våldshandlingar närstående och i sambandutsatts mot
därmed förlorat förtroendet för män.

utförsErfarenheten visar såväl val- fredsövervakningatt som som
obereonde internationell styrka strategisk betydelse vidärav en av

genomförande demokratiska val eller genomförandet ingångetettav av
fredsavtal. oftaSida bedömer poliser har yrkesbakgrund göratt somen
dem lämpliga för denna tjänstgöring. Sida har därför medvetettyp av
rekryterat poliser för sådant ändamål. sannolikt detta kommerDet är att

ske framgent.ävenatt

polisiär antingen stödjer lösning humanitäraInsatser artav som av
kriser lag och ordning upprätthålls inom föreller bidrar till att ramen

internationelltåteruppbyggnad såväl i Sverigerättsstatens är en som
alltmer erkänd sektor inom biståndet. tendens förutses fortsätta.Denna
Erfarenheterna från biståndsinsatser med polisisär medverkan bör
aktivt tillvara i den vidare metodutvecklingen inom dettas
internationella biståndet.

Sverige bör tydlig och realistisk ambitionsnivå vad gäller detha en
sammanlagda antalet poliser bör tjänstgöra utomlands i statligsom
tjänst i sin egenskap poliser. Flera faktorer gränssättande förärav
ambitionsnivån, den internationella efterfrågan på svenska poliser,t.ex.
den i viljan hos svenskasammanlagda tillgången poliser Sverige,
poliser utomlands, den utförande organisationens kravtjänstgöra påatt
de poliser deltar det statsfinansiella läget. finns i SverigeDetsamtsom

poliser tjänstgör utomlands. antal17 000 100 Det störstaca varav ca
tillsvenska poliser tjänstgjort utomlands samtidigt uppgår 150.casom
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i1990-talet då antalet poliserskedde under period i börjanDetta aven
Utredningen konstaterardet för närvarande.landet större än ärvar

följande:

internationellsvenska itydlig efterfrågan på poliserfinnsDet0 en
tjänst

ochtillräcklig erfarenhetpoliser medföreligger brist påDet0
internationella uppdragkompetens för

poliser till tjänst ivarit rekryteradock hittills inte svårtharDet att0
fredsfrämjande insatser

medfinansiera svenskt deltagandevarithar hittills inte svårtDet att0
poliser

ställs från deformella kravpoliser uppfyller i regel deSvenska som0
organisationernainternationella

ochbudgetårbör finnasdetUtredningen att en enanser
deltagandet från denutöka det svenskaorganisatorisk beredskap att

Efterhand böromkring poliser.nivån poliser till 125nuvarande 100
ljusetgradvis uppbyggnad idet kunna skedärutöver aven

tolv månader,tidsperiod, högstefterfrågeutvecklingen. kortareFör en
poliser. Sverigehöjas till omkring 150bör inledningsvis kunnanivån

sammanhang.i internationellainriktning till kännabör denna dennage

såväldominerande rollfortsattspelakommerFN att somen
Efterfrågan påorganisation.genomförandemandatgivande som

verksamhet,humanitäradet gäller FN:spolisinsatser har ökatäven när
Även regionalamassiva flyktingströmmar.hanteringt.ex. av

framför alltrollsikt fåorganisationer kommer på störreatt en som
roll och det kanredan i dennaharutförare polisinsatser. VEU ageratav

framtidenorganisationer iandra internationellainte uteslutas ävenatt
ipolisiära sammanhang.aktiv roll i Detkommer spela äratt en

landpolisbidragandeangeläget Sverigesammanhanget mycket att som
erforderligorganisationen harden utförandeförsäkrar sig attom

poliser.planerad insats medkapacitet utförakompetens och att en
mandat och andraefter delta i formuleringSverige bör sträva att av

insats planeras.grundläggande bestämmelser när en
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beväpningPolisstyrkans12.9

Utredningens förslag

ipolisrådgivareellerpolisobservatörerverkarPoliser somsom
obeväpnade.regel Iskall ifredsfrämjande insatserinternationella vara
självförsvar.beväpnade förpoliser kunnadessaundantagsfall bör vara

Överväganden

Police ObserversIntenationalPolisobservatörer

exekutivintevanligenpolisobservatörerförUppgiften är av
medla ochpoliskâr,nationellövervakaskallkaraktär. rapportera,De en

områden,känsligaivisainsatsområdetlugn i närvaroskapa attgenom
uppgifterdessalösaMöjlighetenuppträdande.proaktivts.k. att

internationellabeväpnade. Depolisernaförbättras inte ärattav
lokala polisendenfrån såvälförtroendebehöverpoliserna som

erfarenheteruppdrag.fullgöra sitt Dekunnaförcivilbefolkningen att
de bästgjort,polisobservatörer ärmilitärobservatörer attsåväl somsom

tillledaBeväpning kanobeväpnade.desitt uppdragkan fullgöra ärom
mandatet ivilketuppgifterexekutivautföraförväntaspolisensatt

medger.allmänhet inte

ochgrupperingarolikabeväpningdenmissionermångaI är som
beväpningkraftig,såförfogarelementkriminella attöver av

avskräckandeinte har någoneldhandvapenmedpolisobservatörema
prägladede miljöer,skydd iallmänhet ingetibeväpningeffekt. Lätt ger

Beväpningofta verkarpolisstyrkainternationellvåld,tungt ensomav
försäkerhetssituationenförsämraprovocerande ochverkakan tvärtom

medpoliserna änMöjlighetenpoliserna. tyngreutrustaatt vapen
dáförHuvudregeln böravsnitt.i tidigareavvisatseldhandvapen har ett

obeväpnade.uppträderpolisobservatörerattvara
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i polisinsatseravvisa deltagandekategorisktintebör dockSverige
iVEU-ledda insatsendenbeväpnade. Viddär polisobservatörema är

polisobservatöremaHaitiFN-insatsen påoch vidBosnieniMostar var
demajoritetberoreldhandvapen. Dettamedbeväpnade att aven

förnödvändigbeväpningbedömdeländernapolisbidragande att gesom
böralternativYtterligaremiljöer.svåraskydd i dessatillräckligt ett
tilltillgångkanPolisobservatöremasammanhanget.beaktas i ges

situationen bedömstillsförvaras i låstavilkaeldhandvapen utrymmen
beväpnade.uppträdapoliserna börsådan attsom

AdviserPoliceInternationalPolisrådigivare

anförtstill vadhänvisningmedframstår det,polisrådgivareFör som
uppdragsittbäst fullgördeklararepolisobservatörer, ännu att omom

vidlärareantingenverkaPolisrådgivare kanbeväpnade.de inte är som
lokala polisendenvägledning utövareller förpolisutbildning näratt ge

insatsområdeverkar ipolisrådgivarebefogenheter. Oavsettsina ettom
konfliktenskedeeller ipolisobservatörermedtillsammans ett avsenare

beväpnafunktioningenfyller detpågår,samhällsbygge attnär ett
poliserna.
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12.10 Effektivare polisinsatser inom FN

förslagUtredningens

fredsfrämjandeMandaten för polisstyrkan i insats bör0 en anges
i förhållande till eventuell militär styrkas mandatseparat en
inblandade länderna bör lämna möjlighet för erfarna poliserDe att0

delta i mandatformuleringen och vid tillfällen då andrasenare
arbetsuppgifter för formulerasdokument med konkreta poliserna

vid fler inomPolisiär kompetens bör finnas enheter DPKO0
Civilian Police Unit inom bör förstärkasDPKO0

för ökad kompetens bland de deltagandeSverige bör verka0 en
poliserna att:genom

fredsfrämjande insatser skall genomgåalla poliser deltar i ensom-
adekvat hemlandet föreutbildning i avresan

med kunskapskontroll i relevanta avseenden utvecklasatt systemet-
möjlighet ställer till förfogande förde länder har resursersom-

polisobservatörer polisrådgivareutbildning blivande ochav

lämna information polisinsatsensökade möjligheterFN att omges-
befolkningen i insatsområdemål och medel till ett

Överväganden

Allmänt

inställningen under lång tid varit välsvenska harDen att ett
fungerande multilateralt viktig för för skapaärsystem garant atten
internationell fred och säkerhet, i synnerhet för mindre och medelstora
länder. Internationella polisinsatser har visat sig mycketvara

i då militäranvändbara konfliktlösningsinstrument situationersom
verksamt redskap.eller militära observatörer inte utgjort etttrupp

Under från har etablerat flera internationellaåren 1989 FN
Ävenpolisinsatser. andra organisationer har visat intresse för att

överskådlig framtid kommer dockorganisera polisinsatser. Under FN
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den viktigaste internationella aktören inom området. harDetatt vara
framgått kapitel 9 Svenska erfarenheter genomförda ochsom av av

pågående med svenskt deltagande funnitsinsatser många brister i
missionema. Orsakerna till dessa har till betydande berottdel FN:s
oförmåga snabbt flexibeltoch för lösa praktiska problematt attagera
och oväntade situationer. Ytterligare orsak till svårigheter harmöta en
varit oförmåga lära misstagen. finns därmedDet goda skäl föratt av
Sverige för utveckla, förstärka och förbättra FN:satt attagera
möjligheter använda poliser i fredsfrämjande insatser.att

Särskilda svårigheter har iakttagits missioner etableras.när nya
Förslag och överväganden i det avseendet återfinns i följandenärmast
avsnitt.

Mandat och andra dokument polisernas arbetsuppgiftersom anger

Mandaten, vilka beslutas säkerhetsråd,FN:s politiskaärav
kompromissprodukter ofta generellt hållna, ibland ocksåärsom
medvetet för svårförutsägbara situationer. Deäven ännuatt rymma
specificeras inte alltid i själva resolutionstexten framgårutan av en

från generalsekreteraren till säkerhetsrådet. resolutionenIrapport
hänvisas då till denna Mandaten erfarenhetsmässigt i förstaärrapport.
hand utformade för de militära delarna fredsfrämjandei insats. Dettaen
medför vägledning för den lokalede FN-polischefen Policeatt vagger
Commissioner skallhan precisera uppgifterna för poliserna pånär
fältet. underlätta såväl fortlöpande verksamhet bör detFör att start som
finnas mandat för den internationella polisstyrkan. Dettaett separat
gäller i de fall då det tidsskäl inte möjligt formuleraäven är att ettav
detaljerat mandat. medlemsländemas FN-representationerI ingår inte
"police advisers det ofta finnspå miltärrådgivare.sättsamma som en

finns därmed anledning poliser inteDet konsulterats vidatt tro att
utarbetandet mandaten för polisinsats. syfte undvika oklaraI attav en

missförståsuppgifter kan bör poliser med erfarenhet ledaattsom av
internationella polisstyrkor rådfrågas mandaten formuleras. Dettanär
kan bl.a. ske medlemsländerna, i första hand de ärattgenom som
medlemmar säkerhetsrådet, bereder plats för polisrådgivare i deav en
nationella FN-representationema.

Ökad polisiär kompetens FN-organisationeni

vanligt de konkreta arbetsuppgifterna för polisstyrkaDet är att en
utvecklas och förändras löpande under missionen. De i SOP,anges en
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Rules of Engagement eller i löpande order, s.k. operational directives.
Oavsett i vilket eller vilka dokument de konkreta uppgifterna fastställs,

det angeläget kvalificerade poliser beredsär tillfälle delta.att att
Därigenom ökar möjligheterna polisstyrkan utnyttjas på bästaatt
möjliga sätt.

Ett speciellt exempel på formulering uppgifter för polisinsatsav en
i det s.k. Dayton-avtalets bilaga ll avseende IPTF. Denna hartextges
flera bedömare framhållits det bästa exemplet påav som en

uppgiñsbeskrivning för polisstyrka. Avtalet utarbetades underen
ovanliga former och under längre tid vad i regel tillstårän som

FN:sförfogande då säkerhetsråd formulerar mandat.ett

Utredningen har svårigheter vid försöken sammanställa demött att
konkreta arbetsuppgifterna för polisstyrkor.FN:s Uppgifterna finns
angivna i flera dokument delvis varit svåra spåra.attsom

förhållandeI till antalet militära befattningshavare inom DPKO är
personalstyrkan vid Civilian Police Unit inom DPKO liten. denI
mycket viktiga PlanningMission Cell i finnsDPKO endast polis.en
FN-högkvarterets utveckling i detta avseende inte denmotsvarar
snabba utvecklingen vad gäller antalet missioner med polisinslag och
de höga förväntningar ställs på polisavdelningama i dessasom
missioner. polisiära frågorna börDe i ökad omfattning beaktas i

rådgivareplaneringsarbetet Polisiärainom DPKO. och handläggare bör
därför i ökad omfattning integreras inom fler enheter DPKO.av
Civilian Police Unit bör få förstärkt roll under planeringsprocessenen
för missioner. Enheten bör ökade för utvecklaäven attnya ges resurser
metoder och doktrin inom sakområdet.

Höjd kompetens hos poliserna fredsfrämjandei tjänst

Det väl dokumenterat från flera missioner många poliser iär att
internationell tjänstgöring inte tillräckligt erfarna och kvalificeradeär
för de uppgifter de ställs inför. saknar exempelvis kunskapDe om
grundläggande mänskliga rättigheter vilket det omöjligt bedömagör att
hururuvida den lokala polisen följer gällande konventioner. Kunskap

internationellt verksamma regler avseende häktad ellert.ex.om en
fängslad rättigheter nödvändig för kunna verkaär attpersons som
polisobservatör. Varierande arbetsuppgifter i hemlandet medför också
olika förkunskapskrav för antagning till den grundläggande nationella
polisutbildningen. länder med federalt styrelseskick finns det inte1 ett
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saknar tillalltid nationell poliskår med utbildning. USAsammaen
sådan nationell poliskår.exempel en

nationella språket.brist på kunskap i detproblemEtt utgörsannat av
polisernapoliser blir betydligt högreEffekten insats med omav en

poliserna skall hasärskilt angelägetbehärskar detta språk. Detta är om
uppgifter.verkställande

bred geografisk representationgenerellt efter såFN strävar somen
uttryckpolisbidragande länderna. Dennamöjligt bland de ärsträvan ett

ocksåoch opartiskhet. främjarefter neutralitet Denför FN:s strävan
organisationen skallförutsättning förochglobal gemenskap utgör atten

efterför kunna verka.stöd erfordras Dennafå det breda strävanattsom
möjlighetermedlemmars likarepresentativitet och allageografisk att

poliserofiapolisinsatsemadelta, har medfört är sammansattaatt av
från många länder.

fredsfrämjande tjänstbland poliser ikompetensnivånallmännaDen
denmedlemmarnamålsättning kanbör höjas. En att avvara

genomsnittligaha minstpolisstyrkan skallinternationella samma
övervakas. Ettpoliser skallutbildningsnivå deallmänna somsom

lokalaspecialiserad utbildning deföljandeviktigt är attsteg omge
Utbildning ochavsnittetaktuella missionen. Iför denförhållandena om

förbättras.utbildningen i Sverige kanförslag till hurlämnasrekrytering
åtgärderkompetenshöjandetill allmännaförslagnedan någraHär ges
speciellaför pågående mission. Deförutsättningarnaförbättrar ensom

missioner behandlas separat.finns vid heltsvårigheter nyasom

följdtillde problem uppståruppmärksammatharFN avsom
åtgärderoch vissainternationella polisernahos debristande kompetens
nivå ilägsta nivå.säkerställa viss Dennasyfte ärhar vidtagits i att en

Ytterligaresikt kunnaalltför låg för påavseendennågra accepteras.att
uppdrag bör iinternationelltUtbildning införvidtas.åtgärder bör ett

omfattainsatsområdet. börankomsten till Dengenomföras föreprincip
de mänskliga rättigheternaFN-systemet,allmän kunskap samtom

finns itekniska utrustningkunskap dengrundläggande somom
olikapraktisk övning hanteratillfälle tillbörmissionen. Det attges
det irapportskrivning. Vidare börpå fältettänkbara situationer samt

och ii missionsspråketutbildningomfattningerforderlig ges
kunskapuppmärksammasbör särskiltsammanhangetbilkörning. I om

angelägenhet förinsatsområdet. böri Detde nationella lagarna vara en
uppgiftländerna lämnapolisbidragandeoch till desamla inFN att om
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de angelägna dessa lagar, vilka medborgerliga rättighetermest t.ex.av
finns dem ingår i de universella mänskligautöversom som

rättigheterna. i utbildningenDet bör ingå informationäven om
kulturella, etniska och religiösa traditioner hos de övriga
polisbidragande länderna polisväsendets uppgifter i respektivesamt om
land. Sådan kunskap underlättar förberedelserna för tjänstgöringen.

Det bör därför angelägenhet för Sverige och andravara en
polisbidragande långtländer så det möjligt bidra till förbättraäratt att
utbildningen för poliser i internationell tjänst. skulle medföraDetta att
FN-insatsema sådana får bättre effekt. Kunskapskontrollersom av
olika slag bör vidtas före från hemlandet. börFN behålla ochavresan
utveckla infördadet under år 1997 med s.k. selectionsystemet teams.

bör behålla och utveckla medFN samlad ochsystemet en
standardiserad introduktion i missionsområdet till nyanlända poliser.
Introduktionen bör omfatta aktuell information läget iom
missionsområdet och de praktiska rutiner tillämpas. Ett annatom som
viktigt syfte poliser från olika länder möjlighet knytaär att attge en
kontakter före fältet sinredan arbetet på början.tar

Kunskapskontrollen bör fast och hållas på sådan nivå attvara en
missionens verka enlighetmöjlighet i med mandatet och andraatt
gällande direktiv inte äventyras.

Information till befolkningen uppgiftFN:som

styrka och börNär FN hos iupprättas parternagrupperasen
konflikten möjligheterförsäkra sig lämpligtpå nå medsättatt utom
information till hela befolkningen roll och uppgifter i området.FN:som
Då det saknas vedertagen och generell definition på begreppeten
"övervaka" blir tolkningen begreppet beroende de särskildaav av
förhållandena vid varje enskild mission. mandatOm vittsyftandeärett
och uppnås stegvis detta uttryckligen framgår, kan detavsett att utan att
i lokalbefolkningens intryck handfallenhet och passivitetögon ge av
från sida. finns exempel poliserFN:s Det på i FN-styrka blivitatt en
vittnen till brottslig handling misshandel och med hänvisningen som
till mandatet, endast tillåter övervakning och rapportering, intesom
ingripit. passivitet påverkarDenna FN:s trovärdighet dentyp av om
inte tydligt förklarad och motiverad för befolkningen.är
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internationellaförberedskap12.11 Högre
polisinsatser

Utredningens förslag

åtgärder FNBetraflande inom

för FNSverige verkarföreslårUtredningen attatt
förförberedelsernapersonal delta ipolisiärutsträckning låterökadi-

missionernya
ihögkvarteretförorganisationsplanstandardiseradutarbetat enen-

utformad densåbörPlanenpolisstyrka. attinternationell vara
högkvarter.militärtmotsvarandesamarbete medunderlättar ett

nyckelpersonaldvs. i förvägHQ-element,kalladeskapar så uttagen-
kommande uppdrageventuelltförberedelser förtillmöjlighetsom ges

och förmaterielstandardiseradanskaffningförplaner-utarbetar av
polisstyrkorinitialt underhåll av

snabbarefinansieringstyrkasbeslutar om en-
nationellamedlemsländer systemsina upprättaatt som-uppmanar

utbildadeändamåletföroch insatsrekryteringsnabbmöjliggör av
poliser.

missioner.avslutadeutvärderamöjligheternautvecklarytterligare att-
ochmetoderkanerfarenheterbearbetaochtillvaraGenom att ta

systematiskt förbättras.organisation
förmågadokumenteradharpoliserförteckningarUpprättar över som-

ledningsfunktionerbesättaatt

åtgärder SverigeBetraflande i

uppdragiRikspolisstyrelsenregeringen attföreslårUtredningen att ger
poliser isvenskamedinsatsermöjliggörutarbeta ett system som

Sverige börvarsel.med kortverksamhetfredsfrämjandeinternationell
polisrådgivare.York medivid Newrepresentation FNförstärka sin en
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överväganden

Allmänt

De årens erfarenheter fredsfrämjande missioner pekar påsenaste av
behovet dessa kan snabbt och verkan kortnå tid efteratt startasav
beslut. En viktig erfarenhet pågående missioner snabbt kanär attannan
behöva förstärkning eller förändra inriktning och sammansättning. Om

konflikt kan frysas i tidigt skede och utvecklingen vändas ietten en
positiv riktning medför blanddet följande positiva effekter:annat

Civilbefolkningens lidande minskar
Förutsättningarna för försoning mellan förbättrasparterna
Varaktigheten den fredsfrämjande insatsen minskarav

förKostnaden den fredsfrämjande insatsen minskar

Detta leder till slutsatsen det bör vidtas åtgärder såväl denatt
internationella nationella nivån för det möjligt snabbaregöraatt attsom

multinationella polisstyrkor.upprätta

Åtgärder FNinom

En god och allsidig planering vid fredsfrämjande insatser ärnya av
betydelse för internationell polisinsats snabbt kan kommastörsta att en

plats i konfliktområde. Polisobservatörer verkar i allmänhet iett en
konfliktmiljö tillsammans med såväl militära andra civila delarsom av

fredsfrämjande mission. Under den tidiga planeringsprocessen ären
fokus oftast riktat militära krav och behov, vilket minskarmot
möjligheten skapa förutsättningar för polisstyrkan. Iatt gynnsamma
planeringen bör därför ökad hänsyn till polisiära synpunkter ochtas
behov. viktig uppgift för poliserEn deltar i rekognoscering ochsom
förberedelser för internationell polisstyrka bör kartlägga detatten vara
lokala rättsväsendets struktur, särskilt polisväsendets organisation, och
de lokala lagarna. Kunskap detta betydelse för formuleraär attom av
bra och realistiska arbetsuppgifter i mandat och andra dokument. Det är

betydelse för hur den internationella polisstyrkan böräven av vara
och organiserad för hur de polisbidragande ländernasammansatt samt

bör planera den missionsinriktade utbildningen.

Missionema leds allt oftare generalsekreterarens särskildeav
Direkt underställd honom den militäre chefen, Forcerepresentant. är

Commander, chefen för polisstyrkan, Police Commissioner, samt
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därmeddelar missionen. ocheventuellt övriga Den störstaav
i regel den militäradominerande i missionenkomponenten utgörs av

Commanders ledning. militärt högkvarter harstyrkan under EttForce
likartad i de flesta länder. olikafast organsiation Deärsomen

och befälslinjema klara. Därmed finnsenheterna har ärsamma namn
FN-högkvarter. Liknande förhållandenockså modell för militärtetten

internationell polisstyrka måstefinns polisen.inte för När upprättas,en
skall arbeta parallellt med detskapas.därför polishögkvarter Dettaett

avseenden.och samverka med detta i många Detmilitära högkvarteret
struktur motsvarande detpolishögkvarteretdärför lämpligtär att ges en

militära högkvarterets.

förbereddfinns i förväg ochdetangelägetDet uttagenär att
nyckelbefattningar i polishögkvarteret.bemannapersonal kansom

Police Commissioner, stabschef,befattningarExempel sådanapå är
underhållschef. i förvägGenomoperationsledare att utsesamt

ochbefattningar kan stabs-dessakandidater till personer ges
bland dem verkar vidkan rekryteras FN-ledningsutbildning. De som

bemannasbefattningar inte måstedär ha sådanahögkvarteret och som
för erfarenhetsåtervinningEnhetenmission skall ärnär startas. enen

finns.befattningarenhet där sådana

mission ökarskedeutrustning i tidigtTillgång till rätt ett av en
tillhandahålla allförtroende för skallFN. FNeffekten och skapar

fordon,för polisstyrkan,utrustning t.ex.gemensam
polisbidragande ländernakommunikationsmedel och byggnader. De

detpersonliga utrustning.med polisernas Förförväntas endast bidra
ochdrivmedelsförsörjningunderhållet i formlöpande av

militärahänvisade bl.a. till denkommunikationsutrustning polisernaär
denangeläget detta beaktasunderhållsresurser.styrkans Det närär att

utrustningunderhållskapaciteten beräknas. FNmilitära Den som
användarvänlig.standardiserad ochpolismissioner böranvänder i vara

realistiska ochutbilda i förväg och undermöjligtdetDetta gör att
bör det dockhögre effekt i insatsenfältmässiga förhållanden. nåFör att

snabbutrustning medgeravancerad modernfinnas även sommer
informationsöverföring tillämpasformkommunikation. Den avsomav

med hjälpBosnien-Hercegovina ECMMövervakare iEU:s av
tillgänglig inomtelefoner bör finnasbärbara datorer och även en

FN-mission.polisstyrka i en

ställa anpassad utrustningför skyndsamtMöjligheterna FN rättatt
hari olika missioner. Försenade leveransertill förfogande har varierat
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medfört problem för polisverksamheten fungera tidigt. orsak tillEnatt
detta ofta FN-styrkas budget beslutasär generalförsamlingenatt en av
flera månader efter det säkerhetsrådet beslutat styrkan.att upprättaatt
Sverige bör tillsammans med andra och polisbidragande ländertrupp-
verka för budgeten för FN-styrkoma beslutas snabbare och såatt är
sammanställd polisavdelning förutsättningaratt en ges samma som en
militär styrka i mission.samma

Vissa konflikter kräver för uppnå avsedd effekttyper att attav
många polisobservatörer snabbt finns tillgängliga. angelägetDet är att
de poliser ställs till förfogande harFN:s god utbildning,som en
nödvändig erfarenhet för uppgiften i övrigt uppfyller de kravsamt som
ställts för missionen, inte minst vad språkkunskaper. För attupp avser

detta möjligt bör Sverige förverka medlemsländerna vidtargöra att
sådana nationella förberedelser de snabbt kan ställa poliser tillatt
förfogande.

Antalet FN-missioner innehållit polisavdelningar såär stortsom nu
det går dra generella lärdomar från de erfarenheter vunnits.att att som
bör studeraFN och till dessa lärdomar inte minstta närvara en ny

mission skall exempel erfarenheterSom bristerupprättas. vunna om
håller på till, kan den låga administrativarättas nämnasattsom nu

beredskapen. dokumentDe polisstyrkas administrativastyrsom en
rutiner och uppförandekod Standard Adminstrational Procedures samt
Code of Conduct har utarbetats från fall till fall vilket försvårat arbetet.
Nu försök till standardiseringar dessa dokument. Sverige börgörs av
verka för denna erfarenhetsåtervinning utvecklas ytterligare.att typ av

finnsDet litet antal i olika länder harett personer som en
dokumenterad erfarenhet leda internationella polisstyrkor. börFNattav

förteckning dessa för det möjligt snabbtupprätta över göraatt atten
kunna rekryteringar mission skallgöra när upprättas.en ny

Åtgärder Sverigei

Vissa åtgärder för förbättra Sveriges möjligheter delta iatt att
fredsfrämjande insatser i vid bemärkelse har redan vidtagits. Sålunda
finns vid Statens räddningsverk möjliggör insatser medett system som
kort varsel. Systemet innefattar mobilisering personal, utrustningav
och logistik. Riksdagen har vidare beslutat det inom Försvarsmaktenatt
skall medger snabb insats med militäraupprättas ett system som
förband för internationella uppdrag. Utvecklingen under 1990-talet har
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fredsfrämjandepolisrådgivare förochpolisobservatörervisat att
anledningfinns därförutsträckning efterfrågas. Detinsatser i allt högre

svenskapolisväsendet medgerinom attävenupprätta ett systematt som
tio veckornärvarande detplats.komma på Förpoliser snabbt kan tar ca

poliskontingent till mission.svenskutbildaochrekryteraatt en nyen
uttagning,vitsordsättning,intresseanmälan,omfattarProcessen

insatserutrustande. mindreoch Förutbildningutbildningsplanering,
direktkontakter medfall kortasi vissakan tasattgenomprocessen

erfarenheter.med tidigarepoliser

i uppdragRikspolisstyrelsenregeringenföreslårUtredningen att ger
med kort varseldet möjligtförsöksverksamhetinleda gör attatt somen

förinternationell polisstyrkaförfogande itillsvenska poliserställa en
poliseromfattaFörsöksverksamheten bör 20ändamål.fredsfrämjande

imånader deltaför underRikspolisstyrelsen 12kontrakteras attavsom
ochha genomgått UNPOCkontrakteras börpoliserförsöket. De som
femunder deutlandstjänstmånadersgenomfört minstha senastesex

bör fattasför den kontrakteradeutlandstjänstgöringBeslutåren. avom
fortlöpandebör erhållakontrakteraderegeringen. De ärsom
i tänkbarautvecklingenRikspolisstyrelseninformation från om

följande:omfattaKontraktet börinsatsområden.

varsel förmed veckasvid SWEDlNTinställa sigskyldighet att en0
ytterligareutbildning inommissionsinriktadgenomgå samt attatt enen

utomlands.beredd tjänstgöravecka attvara

aktuelltochuppgift vistelseortlämnaskyldighet att om0
bostad ellerordinarieRikspolisstyrelsentilltelefonnummer om

timmar.lämnas 48arbetsplats änmer

enligt följande:lämnasersättningdetta börFör

utbetalas medkalendermånad, vilketbeloppfastEtt enper0
Resterande tvåordinarie månadslön.medtillsammanstredjedel

beslutarregeringenendasttredjedelar utbetalas omom
retroaktiv utbetalning intjänatdet fallet skerutlandstjänstgöring. I av

belopp.

beredskapsstyrkan skalliingårErsättningen till dem vara ensom
uppoffringar:för följandekompensation t.ex.
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förledighetutnyttja ochkunnaobehaget inte semesteratt annan0
anträffbarinte ständigtinnebärlängre äratt manresor som

familjoch dennesför den enskildeuppkommerosäkerhetden som0
privatliveti planeringen av

följd intearbetsplats tillordinariepåsvårigheter att manav0 ev.
ärendenviktigareanförtros

efter detersättningsnivån bör avgöras attUtredningen attanser
Översyn fredsfrämjandeFörsvarsmakensförreglernautredningen av

betänkande.sitt Det1997:21 lämnatdir. ärutomlands Föverksamhet
likartadioch militärerför poliserförmånernaangeläget att

metoder. gällerDettaberäknas enligt ävenfredsfrämjande tjänst samma
möjliggör snabbaingå isigförbinderdem systematt ett somsom

insatser.

utrustning för demförrådsställdutprovad ochfinnasbörDet som
utformatbör såsnabba insatserför atthar kontrakt. Systemet vara

utvecklingsbiståndet möjlig.svenskafinansiering via det är

förstärkasYork börvid irepresentationen FN NewsvenskaDen
ochpolisiära frågornabevaka desyftei attpolisrâdgivaremed atten

Genomandra delar DPKO.UnitCivpolkontakt medhålla samt enav
förvinna gehörmöjligheterSverigesförbättrasförstärkningsådan att

idrift polisinsatserupprättande ochviduppfattningenden svenska av
perioddenangeläget undersärskiltmissioner. Dettafredsfrämjande är

säkerhetsådet.medlemSverige är avsom
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12. Rikspolisstyrelsen12 övertar

huvudmannaskapet

Utredningens förslag

Utredningen föreslår Rikspolisstyrelsen skall ha samlatatt ett ansvar
fredsfrämjande Rikspolisstyrelsen börför alla svenska poliser i tjänst.

huvudman för dessaarbetsgivaransvar ochutöva ävenstatens vara
poliser. Polisväsendets utlandsstyrka för vilkenbör inrättasDet en
anställningsvillkoren likartade dem gäller för personalen iär som
utlandsstyrkan Försvarsmakten.inom

överväganden

Skäl för ändring

huvudmannaskapet för poliser iskall ställningNär ta omman
från vilka uppgifterfredsfrämjande verksamhet det lämpligt utgåär att

poliserna skall utföra.

för i fredsfrämjandehuvudmannaskap polisernaFörsvarsmaktens
utlandsvistelsentjänst i dag inte endastomfattar ävenutan

hemkomstsamtal genomförsutbildningstiden Sverige liksom dei som
efter innebär Rikspolisstyrelsen inte har någottjänstgöringen. Det att

överhuvudtaget för dessa poliser.formellt, författningsreglerat ansvar
efter hemkomsten åvilar dock denför psykosociala åtgärderAnsvaret

hemmamyndighet. Sverige rekryterar endastenskilde polismannens
fredsfrämjande insatser i aktiv nationellsådana poliser till ärsom

i sådant åldersläge depolistjänst. aktuella befinner sigDe är ett attsom
svensk nationell tjänst efterförväntas återkomma i

för de har speciellutlandstjänstgöringen. rekryterasDe att en
grundläggande polisutbildningyrkeskunskap och somgemensam

offentligtvärderingar präglar svenskt liv.grundas de och somnormer
poliser delat beroendearbetsgivaransvaret för svenskaGenom äratt nu
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de Sverigepå tjänstgör i eller utomlands saknas motiv och resurserom
inom såväl polisväsendet Försvarsmakten för verkligtatt ta ettsom
samlat denna verksamhet. Polisverksamheten igrepp om
fredsfrämjande verksamhet idag inte den förtjänar.uppmärsammas som

tillräckligsig Rikspolisstyrelsen eller Försvarsmakten har iVare
omfattning följt den internationella debatten eller deltagit i

området. heller har de erfarenheterdoktrinutvecklingen inom Inte som
systematisktvunnits kunnat tillvara på sätt.tas ett

brist den ordinarie arbetsgivaren inte har någotvidareDet är atten
formellt för poliserna under utlandstjänstgöringen polisertrots attansvar
i utlandstjänst inte endast den berörda internationellarepresenterar

den samlade svenska poliskåren. Erfarenheterorganisationen ävenutan
för hemvändandeoch kunskaper kan och värde denyttasom vara av

Sverige tillförs inte hellercivilpolisemas fortsatta tjänstgöring i
polisorganisationen. Möjligheterna uppmärksammasystematiskt att

befordringssammanhang försvårasutlandstjänstgöringens meritvärde i
följdförsvåras personalvårdande insatser tillockså. Slutligen av

utlandstjänstgöringen med nuvarandeupplevelser under system.

missionerfredsbevarande insatser i flertaletPolisens uppgifter i är
den lokala polisen.den lokala polisen eller assisteraövervaka attatt

uppgifter utförs inom för värdlandets IDessa rättssystem.ramen
polischefunder befäl utseddsådana fall står polisen FN somav en av

fallplatsen. dessalyder under generalsekreterarens Irepresentant
Därmed föreliggeringår polismännen i svensk militär styrka.inte en

konstitutionellt krav poliserna skallinte något svenskt att vara
jämför ställerFörsvarsmaktens utlandsstyrka avsnitt 8.2. Ianställda i

utlandsstyrka.inom Polisväsendet upprättadbör anställningen ske i en

örslagets innebördF

ingå i militärkan internationell polisstyrka,vissa fallI utan att enen
militärt befäl, vissa exekutivastyrka och lyda underutan att ges

skydda civilbefolkning elleruppgifter. kan exempelvis gällaDet att
ingripandenförhindra plundringarbiståndsarbetare eller Deatt m.m.
för lösafrån och eventuellt visst nödvändigt våldpolismännens sida att

kunnakomma i fråga i sådana situationer måsteuppgiften kansom
igrundas kapitel ellerhärledas från mandat på VI VII FN-ett som

beslutsfattandet i varje vidtagen åtgärd kunnastadgan. måsteYtterst
poliser, under sådanahärledas befälskedja. Vidare kani en

för skapa säkerhet ochlydnadsförhållanden i uppdrag verkaatt attges
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ordning proaktivt uppträdande. tjänstgörpolismänNärettgenom
förutsättningarutomlands under sådana torde det finnas behov av

svensk ställning för denreglering i deras gällerrättsamma av som
militära Utredningen bedömer poliser verkarpersonalen. ävenatt som
under förhållanden bör anställlda i Polisväsendetssådana vara

anställningen i polisväsendets utlandsstyrka börutlandsstyrka. Till
skall hadärför knytas vissa rättsverkningar, till exempel Sverigeatt

oinskränkt straffrättslig jurisdiktion det gäller brott begåsnär som av
Ävenbrottsbalken. bestämmelsersådan personal kap. 3 § 32 om

vaddisciplinansvar kan nödvändiga i enlighet medetc. somvara
föravsnitt faller dock utanförredovisats i 8.2. Detnärmare ramen

kan vidtas.denna utredning föreslå de ändringar behöva Näratt som
eller polisinstruktörer ipoliser innehar befattning polisrådgivaresom

de del den svenska väpnadesvenskt militärt förband utgörett en av
regeringsformen och vadstyrkan. uppfylla de krav ställerFör att som

således anställda istadgas väpnad styrka bör dei 2§ lagen varaom
Även i andraFörsvarsmakten. i fall då poliserutlandsstyrkan inom

fredsbevarandesvensk militär insats iformer delutgör av enen
i utlandsstyrkan inomanställningen skeverksamhet bör

formrenodlade biståndsinsatser börFörsvarsmakten. Vid aven annan
utlandsstyrkaanställning vid Polisväsendets övervägas.än

Rikspolisstyrelsen skall ha samlatUtredningen föreslår att ett ansvar
detfredsfrämjande tjänst. Förslaget innebärför svenska poliser i att

till Rikspolisstyrelsens instruktion inrättastilläggett engenom
föreslåsutlandsstyrka. konsekvens dettaPolisväsendets Som enen av

utlandsstyrkan inomförordningen 309ändring 1984: omav
civilpolisavdelning ibestämmelsernaFörsvarsmakten på så sätt att om

iHuvudmannaskapet för svenska poliserbort.3 § i förordningen tas
tilldärmedfredsfrämjande tjänst överförsinternationell

rekrytering, utbildning,innebär förRikspolisstyrelsen. Detta ett ansvar
deltar ipersonalvård de svenska poliserunderhåll och somav

Rikspolisstyrelsen börfredsfrämjande verksamhet. även ett ansvarges
doktrinutveckling inom området.för följa metod- ochaktivtatt

initiativ tillregeringen kan behövaFörslaget innebär etttaatt
till dendet slag angivits liksomerforderliga lagändringar av som nyss

förordningsändring redogörs för nedan.som

Polisväsendets utlandsstyrka börAnställningsvillkoren för vara
Försvarsmakten.personalen i utlandsstyrkan inomdesamma försom

enskild insatsfastställas i förordning. bör vid varjeFörmånema bör Det
anställningen skall ske inom Polisväsendetsbedömninggöras en om
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poliserna skall tjänstgöraandra former. Omutlandsstyrka eller i som
ledspolisavdelningpolisrådgivare ipolisobservatörer eller aven som

områdeoch verkar iPolice Commissioner som ensammasomen
anställning ilämpligt medstyrka detmilitär fredsfrämjande är

starka dragtjänstgöringen harutlandsstyrka. OmPolisväsendets av
ellernationell polisskolalärare vidbiståndsinsats, t.ex. somensom

skeanställningsförhållandetinternationell tribunal, börmedlem av en
medarbetsgivaremed Rikspolisstyrelsenhittillsvarande sätt som

möjligheten rekryterapåverkar inteSida. Förslagetfinansiering från att
utlandsstyrkan inombefattningar vidmilitärapoliser för tjänst i

tjänstlediga frånpolisernafallsådanaFörsvarsmakten. I är
arbetsgivare.Försvarsmaktenharpolisväsendet och som

uppgifter polisernadeuppmärksamhet bör riktasSärskild mot som
befäl ochunder militärtde skall ståinsatsområdet. Omskall utföra i

anställning endastsjälvförsvar, kanförbeväpnade sätt änannatvara
inte blifall tordeFörsvarsmakten. Dettautlandsstyrkan inomske i

förekommande.vanligt

RikspolisstyrelsensväsentligtdetUtredningen ävenatt ansvaranser
poliser iområdetlångsiktigt arbete inomsystematiskt ochomfattar ett

bör, liksomdoktrinutvecklingMetod- ochfredsfrämjande tjänst.
uppmärksamhet.kontinuerligföremål foruppföljning, bliregelbunden

intebehöver i sighuvudmannaskapändratUtredningens förslag om
ambitionshöjningenföreslagnakostnadsökningar. Denmedföra några

dockdoktrinutveckling medförochallt metod-vad framför extraavser
betydande delar kunnabör tillfinansieras. Dettakostnader måstesom

internationellarationalisering all denochsamordningske avgenom en
Rikspolisstyrelsen.vidverksamhet bedrivssom

polisfrågor inominternationellaförIdag är ansvaret
kapitelframgått 7olika enheter. Somuppdelat påRikspolisstyrelen av

handläggsför polisinsatserorganisationoch nationellInternationell
Rikspolisstyrelsen;enheter inomvid olikasådana ärenden tre

Polishögskolan.Rikskrimininalpolisen ochsekretariatet,internationella
internationellföroperativahar detRikskriminalpolisen ansvaret

rörandehandlagt ärendensedan flera årpolisverksamhet och har
önskvärteffektiviteten detökafredsbevarande tjänst.poliser i För äratt
poliser iförövergripandesamlar detRikspolisstyrelsen ansvaretatt

enhet.verksamhet tillfredsfrämjande en
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föreslår, framgått,Utredningen tidigare det inomattsom
polisväsendet inrättas medger snabbare insatser medett system som
poliser det för närvarande möjligt. framstår teknisktDetän ärsom som
och praktiskt svårhanterligt de kommer beröras dettaattatt som av

och i administreraskontrakteras, budgeteras övrigtsystem av en annan
huvudman Rikspolisstyrelsen. framstår såvälDet sättän samma som
administrativt principiellt olämpligt låta dem omfattasatt avsom som
snabbinsats-systemet ha huvudman dem tjänstgöränen annan som
utomlands.

behålla fördelarna med nuvarandeAngeläget att system

vissa uppenbara fördelar med det ifinns emellertidDet system som
viddag tillämpas Sverige. Samarbetet mellan berörda handläggarei

fungerar enligtRikspolisstyrelsen och Försvarsmakten i dessa frågor
vittnesmål bra. finns väl upparbetade rutiner ochsamstämmiga Det en

och administratörer. Utbildningen igod personkännedom bland lärare
utbildningen ochform den missionsinriktadeUNPOC,av

Försvarsmaktens försorg ochhemkomstsamtalen genomförs pågenom
truppen.1 medför denden militäraplats Detta attsamma som

erfarenhet finns inom Försvarsmakten verkamiljökunskap och attsom
tillvara. FN-mission, kanskeinom visst insatsområde Itasett en

högkvarter, sker ochframför allt i civilpolisavdelningens näraett
förekommerfrekvent med det militära högkvarteret.samarbete Det

i i Angola,i vissa missioner, UNAVEM III näraäven ettt.ex.
eftersträvansvärd.likartad utbildning därförsamarbete på fältet. En är

militärutbildningen poliser ochbör dock uppmärksammasDet att av
för framtidensamtidigt vid Försvarsmakten; någonpersonal inte sker

därför inte elev-nivå. Dettaviktig personkännedom uppstår
civilpolisutbildningen vidreducerar betydelsennågot ägeratt rumav

utbildas vid stabskursen UNSOCEndast de få poliserSWEDINT. som
eller har militära kurskamrater.vid UNMAS

i utlandsstyrkan inom Försvarsmaktenpoliserna ingårGenom att
omfattas automatik flera andra lagar och förordningar,de med t.ex.av

utlandsstyrkanförordningen förmåner till anställd iFFS 1984:31 om
inomoch lagen disciplinansvarinom Försvarsmakten 1994: 1811 om

medaljtilldelas också Försvarsmaktenstotalförsvaret Polisernam.m.
säkerställs personalför insatser. Därigenominternationella att som

‘ iutbildas vid veckor lång nordisk kursMilitärobservatörer tre gemensamen
Finland endast under kort period vid SWEDINT.och vistas en
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tjänstgör i område och under likartade villkor, i regel inomyttresamma
mission, också har svenska anställningsvillkor. Dettasamma samma

minskar risken för olika svenska personalkategorier iatt ett
insatsområde skall uppleva "orättvisor" mellan sig.

huvudmannaskapet förDet militära och polisiäragemensamma
komponenter underlättar möjligheten utnyttja Försvarsmaktensatt

för tjänste- och ledighetsresor. Dentransportresurser t.ex.
förrådshållningen uniformer och materielgemensamma av annan

medför samordningsvinster för statsförvaltningen. Försvarsmakten har
organisationSWEDINT särskilt anpassad förärgenom en som

internationell tjänstgöring och har de krävs för mötaattresurser som
snabba och oväntade uppdrag. den löpande driften styrkornaFörnya av

befinner sig utomlands finns på liknande och högsättett storsom vana
kompetens Försvarsmakten.inom Kassatjänst, lönerutiner och
kontakter och andra internationella organisationer underlättasFNmot

det finns ansvarig myndighet följdi Sverige. Tillatt attgenom en av
hemlandet under utlandstjänstgöringen inte har lämna operativarätt att
instruktioner det inte avgörande betydelse finnshuruvida detär av
polisiär kompetens eller inte vid anställningsmyndigheten i Sverige.

Utredningen det mycket väsentligt förändringattanser som en av
huvudmannaskapet sikte tillgodogöra sig medpå vinsternatar att
förändringen fördelarna med nuvarande minskas. Flerautan att system
internationella bedömare har det samarbete mellannäraansett att
militär och polisär verksamhet i fredsfrämjande tjänst finns isom
Sverige bra. Utbildning, utrustning och övning bör därförär även
forstättningsvis ske vid goda samarbete redanSWEDINT. Det som
finns mellan de båda myndigheterna bör ytterligare utvecklas och
fördjupas.

kan ske Polisväsendets utlandsstyrka huvudsakligenDetta attgenom
bedriver sin verksamhet vid Sannolikt erfordrasSWEDINT. en
överenskommelse mellan Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen som
reglerar detaljerna kring denna samverkan. mycket väsentligtDet är att
det regelverk gäller för utlandsstyrkan inom Försvarsmakten, ochsom

beskrivs kapitel också bliri gällande för Polisväsendetsnärmaresom
utlandsstyrka.
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Utbildning och rekrytering12.13

Utredningens förslag

grundläggande svenskaUtredningen föreslår det i denatt
tjänstgöring ipolisutbildningen läggs orienterande moment om

till Polisväsendetssyfte. Rekryteringen poliserfredsfrämjande av
aktivt hittills. Särskilda insatser bör riktasutlandsstyrka bör ske änmer

har låg andel poliser ierfarenhetsmässigtde länmot ensom
polisers betydelse bör uppmärksammas.utlandstjänst. Kvinnliga

med ochnuvarande strukturen UNPOCDen senareen
kompletteras i vissautbildning bör bibehållas ochmissionsinriktad

förband bör ökadintegrering med militäraavseenden. Behovet gesav
uppmärksamhet.

Polisväsendetsvid upprättandetRikspolisstyrelsen bör av
utbildningskoordinator inrättats imed denutlandsstyrka samråda som

försvarsbeslut.enlighet med års1996

överväganden

har internationellt rykteSverigeUtredningen konstaterar gottettatt
orsak till dettastarkt bidragandepolisbidragande nation. En är attsom

gjort dem såvälutbildningsvenska poliser har genomgått somen
främmandeförberedda verka ikunskapsmässigtmentalt att ensom

miljö.

föryrkeskarriären skapa förståelseskederedan i tidigtFör att ett av
intresseoch därmed initierakonfliktlösningsinstrument,poliser ettsom

grundläggandebör det i denför internationell verksamhet,
möjligheten i karriäreninformationpolisutbildningen att senareomges

vidform studiebesökkan ske ifredsfrämjande insats.delta i Det aven
polisutbildning ellerdet där pågårunder tidenSWEDINT genomsom

underföreläsareerfarenhet anlitasmed internationellpoliseratt som
Polishögskolan.vidgrundutbildningen
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angelägetDet kretsen poliser söker utlandstjänstgöringär att av som
så möjligt. Därigenom ökar urvalsmöjlighetemagörs ochstor som

kvalitén. enkel jämförelseEn länstillhörigheten hos de poliserav som
under våren tjänstgör1997 utomlands visar finnsdet flera länatt som
inte representerade. Enligt uppgifter från erfarna poliserär dettaär en
vanlig situation. Utredningen det angeläget särskilda åtgärderattanser
vidtas för vidga rekryteringsunderlaget. Vidare bör det vidatt
rekryteringen till varje mission särskilt den roll kvinnligaprövas som
poliser kan ha för skapa förtroende i relation till civilbefolkningen. Iatt
utbildningen poliser kvinnor och för fredsfrämjande insatsermänav - -
bör därför särskilda kunskaper i hanteringen traumatiseradeges av
kvinnor för eller bevittnat våldshandlingar.utsattssom

Kunskaper innebörden de mänskliga rättigheterna liksomom av
polisiära grundkunskaper relativt bestående karaktär medanär av
däremot kunskapen pågående missioner i ständigt behovärom av
uppdatering. därför betydelseDet lärare och instruktörerär stor attav
vid UNPOC och den missionsinriktade utbildningen kontinuerligt ges

möjlighet hålla sin kunskap aktuell. bör fortsättningsvisDe ävenatten
rekryteras bland dem har personlig erfarenhetsom egen av
utlandstjänstgöring. ochLärare instruktörer bör knytas till
Rikspolisstyrelsen på fastare hittills, kanske för periodsätt änett en av

förår, därmed motivera dem hålla sin kunskap aktuell.tre att att
Rikspolisstyrelsen bör ha fortlöpande kontakt med lärarna och
tillhandahålla adekvat information. Systemet bör så inteattarrangeras
alla lärare samtidigt.byts svenskaFör synpunkter skallut att vara
trovärdiga i den internationella debatten i polisfrågor krävs det finnsatt

förtroendeingivande antal arbetar med dem; det måsteett personer som
finnas tillräckligt hörsmånga offentligt för de svenskaröster attsom
inläggen skall verka trovärdiga. minst det angeläget lärareInte är att

Ävenoch instruktörer delger sina erfarenheter till omvärlden. detta
underlättas lärarna fastare knutna till Polisväsendetsärom
utlandsstyrka för närvarande.än

lämplig tillUNPOC sin längd och omfattning. Kursinnehållet börär
generellt och föremål för ständig uppdatering. börUNPOC iävenvara

framtiden förläggas till SWEDINT. denna fråga bör samverkanI ske
med den särskilde utbildningskoordinator tillkommit följdsom som en

det försvarsbeslutet.senasteav

missionsinriktadeDen utbildningen bör förlängas till vecka ochen
till sin huvuddel inriktas på rättsförhållanden i insatslandet. Kunskap
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härvidoch rättsväsendet börden lokala poliskåren ges enom
framträdande plats.

redan pågående missioner börpersonal tillVid nyrekrytering av
börnationella språket uppmärksammas. Deti detkraven på kunskap

studier i relevantabedrivatill demmöjlighet är uttagna attsomges
tillhandahållerutlandsstyrkaPolisväsendetsspråk attgenom

bör gällahand. förhållandestudium Sammaspråkkurser för egen
angeläget dåsärskiltmissionsspråket.vad beträffar Detta är

utbildainte rimligtengelska.missionsspråket Det är attär änannatett
eventuellt kommande insatser.språk förpoliser i "udda"

stabsträning böri formchefsutbildningBehovet t.ex.avav
flerutsträckning. bör eftersträvasi ökad Detuppmärksammas att

och UNMAS.integrerade utbildningar UNSOCpoliser genomgår som

lämnaspolisinsatser inomEffektivare FNI avsnittet 12.10
Sverigetill missionsområdet.ankomstenutbildning vidsynpunkter på

utförandeorganisationeroch andraför det inom FNbör vidare verka att
fortlöpande finnspågående missiondet ialltid budgeteras så att en

syftaförsta hand tillutbildning bör iutbildning.för Denna attresurser
underområden där detolikakompletterande kunskap inomge

behov.sig finnasmissionens gång visar ett

polisbidragandeverka förfortsättningsvisSverige bör även att
nationellaförekommandeplatser påländer erbjuder varandra

Syftet börfredsfrämjande polisinsatser.utbildningar för attvara
liknande utbildningar.genomföraandra länder attuppmuntra

medsamarbetarRikspolisstyrelsen aktivtnaturligtDet är att
utlandsstyrka.PolisväsendetsinförandetFörsvarsmakten vid av

utbildningskoordinatom.särskildeske med denSamverkan bör även
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12.14 Finansiering

Utredningens förslag

Utredningen föreslår medlen för administration i Sverigeatt av
Polisväsendets utlandsstyrka bör budgeteras inom Rikspolisstyrelsens
förvaltningsanslag bör dimensionerasRampostenrampost.som en egen

ipå så minst de medel dag vid Rikskriminalpolisen,sätt avsättsatt som
Polishögskolan Försvarsmakten utbildning,och för rekrytering,

försadministration och uppföljning till Polisväsendetsramposten
utlandsstyrka, vilken bör disponeras Rikspolisstyrelsen.av

för förDe medel budgeteras UNPOC, liksom medelsom annan
biståndsverksamhet skall utföras tillpoliser, bör ställasavsom
Rikspolisstyrelsens disposition i regleringsbrev.

verksamheten utomlands börDriftkostnaden för även
fortsättningsvis åtskild från kostnaderna i Sverige.hålls

anslagnuvarande uppdelningen driftkostnadema på olikaDen av
beroende insatsen syfte, ändamålsenlig och bör bibehållas.på är

kommandeRegeringen i budgetarbete beakta denbör att
internationella efterfrågan poliser beräknas öka. bör på relevantaDet
anslag den nivåmedel medger på lägstavsättas ettsom engagemang

föreslås i utredningen.som som

överväganden

samlat för de internationella polisfrågoma medförEtt attansvar
det ekonomiska för verksamheten förs tilläven ansvaret

Rikspolisstyrelsen. demedför för utarbetaDet t.ex. ett attansvar
årligen dokumenten budgetunderlag årsredovisningåterkommande och

för utföra kostnadsberäkningar i samband medsamt att att en ny
mission eller pågående mission utökas. angelägetDet ärstartas att en
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verksamheten. börvolymen för Denstatsmakternadet äratt som anger
medlenvilket förhindrarpådärför budgeteras attrampostegenen

den övrigaomprioriteringarmedsambandreduceras i t.ex. av
deföljande kommenterasRikspolisstyrelsen. detIverksamheten inom

i budgetsammanhang.betydelseförslag harutredningens somav

och metodutvecklingHuvudmannaskap

kostnadsmässigtbedömshuvudmannaskapändratFörslaget varaom
reformensi samband medengångskostnaderVissaneutralt för staten.

beloppstorleken på deexaktadock uppstå.genomförande kan Den som
Försvarsmakten,utlandsstyrka frånPolisväsendetsöverföras tillbör

föremål beräkningarbliPolishögskolan börochRikspolisstyrelsen
ökadUtredningens förslagbudgetarbete.inför kommande om

innebärområdedoktrinutvecklingensochmetod-uppmärksamhet på en
dagsläget.kostnad jämfört medökadmedförambitionshöjning ensom

ändamålet uppgåkanför detresursbehovetberäknarUtredningen att
till personår.ettca

Ökad fredsfrämjande militäraviduppgifterför polisiäraberedskap
förband

ochFörsvarsmaktenuppdrar tillregeringenföreslårUtredningen att
för ökadförutsättningarnaundersökaRikspolisstyrelsen närmareatt en

polisisäravissaförband lösafredsfrämjandeför militäraberedskap att
debedömningomfattaböruppgifter. Uppdraget även aven

utbildningstid.förlängdbl.a.ekonomiska konsekvenserna av en

deltagandesvenskadetOmfattningen av

poliseromkringställa 125beredskapsvenskFörslaget attenom
poliseromkringtillfälligt med 150respektiveförfogandetillpermanent

budgetårtrovärdigt,ochgenomförbartförmåste, motsvararsatt avvara
ambitionsnivålångsiktigt höjdberörda anslagen. Endeberedskap på

förRikspolisstyrelsenvidökade kostnadermedför dessutom
svenskagenomsnittligautbildning. Denadminsitration och

uppgå till 75beräknasi FN-tjänstför poliserdriftkostnaden 125 ca
kronorgenomsnittskostnad miljonerpå 0,6årligvidmiljoner kronor en

frånåtnjuter MSA FNpoliser inteför de ärKostnadenpolis. somper
budgetärahar MSA. Denför demhögregenerellt änsett som

sådanadeltagande imedgerdenbör sådanberedskapen ävenattvara
Utredningengenomsnittliga.denöverstigerkostnadernaländer där
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konstaterar polisinsatsema utomlands olika karaktär och ingåräratt av
i missioner med olika mandat. insatser biståndskaraktärNågra är av
medan andra betrakta delar traditionell fredsbevarandeär att som av en
insats i samarbete med militära komponenter. ändå kunnaFörnära att

snabbhet och flexibilitet bör det inom denuppkomna behov medmöta
använda medel från flerasvenska statsbudgeten finnas möjlighet att

för väl lämpade föranslag. två anslag används närvarandeDe ärsom
ellerändamålet. budgeten för mission,När upprättas en ny

pågående missioner, bör det beaktaspolisinsatsen förstärks i att en
utbildningökning medför ökade kostnader för administration ochäven

Även kostnader bör, i avvaktan kommandei Sverige. dessa på ett
driftkostnadema för eller utökadebudgetarbete, inrymmas i den nya

Rikspolisstyrelsen bör disponera demissionen. Utredningen attanser
driftkostnaden den utlandsstationerademedel används för avsom

personalen.

internationellaför högre beredskap förSystem insatser

det möjligt snabbt rekryteraförKostnaderna gör attsystemett som
ingåendebland antaletpersonal beroendeär annat personer,av

harmobiliseringstiden. tidigare avsnittkontraktstidens längd och I ett
vilka faktorer betydelsedet givits exempel närärsom av

tillavsnitt redogörs för skälenberäknas.ersättningsnivån I attsamma
förslag ersättningsnivån.utredningen från lämnaavstår att om

svenska Yorkvid den NewPolisrådgivare representationen i

Årskostnaden polisrådgivare vid FN-representationen iför Newen
till miljon kronor. Dennaberäknas uppgåYork nära en

verksamhetförbättrapersonalförstärkning möjlighetär att en somen
medeldärför finansieras medtill del biståndskaraktär och börärstor av

utvecklingsbiståndet.från det svenska

Förlängd missionsinriktad utbildning

dag de medelutbildningen finansieras imissionsinriktadeDen av
regeringsbeslut förelleranvisas i regleringsbrev separatsom

förslag innebärUtredningensdriftkostnaden respektive insats. attav
med belopprespektive insats ökarkostnaden för ett motsvararsom

beaktas iSverige polis. börtjänstgöringsdagar i Dettaytterligare tre per
kommande budgetarbete.
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Bilagor13

FörkortningslistaBilaga 113.1

GeneralAssistant SecretaryASG
för fredsfrämjande insatserBeredskapsgruppenBFF-gruppen

BrottsbalkenBrB
Civilian Police UnitCIVPOL

ObserverChief MilitaryCMO
AdministrationofDirectorDOA

Peacekeeping OperationsofDPKO Department
Monitoring MissionCommunityEuropeanECMM

unionenEuropeiskaEU
europeiska polisbyrånEuropol Den

CommanderFC Force
författningssamlingFFS Försvarets

FörsvarshögskolanFHS
NationemaFörentaFN

Head of Civil AffairsHCA
Police OrganizationInternational CriminalICPO -

Interpol
TrainingCriminal InvestigativeInternationalICTAP

Assistance Program
Implementation ForceIFOR

Police TaskInternational ForceIPTF
vid Sidainternationell rekryteringEnheten forIREK

OfficerLiaisonLO
Police ElementMultinational AdvisoryMAPE

VerificationRightsUnited Nations HumanMINUGUA
GuatemalaMission
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MOU Memorandum of Understanding
MSA Mission Subsistence Allowance
Nato North Atlantic OrganizationTreaty
NordSamFN Nordiska samarbetet i FN-frågor

forOECD Organisationen ekonomiskt samarbete och
utveckling

ONUMOZ United Nations Operations Mozambique
ONUSAL United Nations Mission El Salvador
OP Operationsledningens internationella avdelningINT
OSSE Organisationen för säkerhet och samarbete i

Europa
för fredPFF Partnerskap

RegeringsformenRF
Rules ofRoE Engagement

RPS Rikspolisstyrelsen
Rapid Reaction PoliceRRP

SAP Standard Administrational Procedures
StabilizationSFOR Force

Sida Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarabete

SOFA Status-of-Forces Agreement
Standard Operating ProceduresSOP

SRSG Special Representative of the GeneralSecretary
SSUNPO Senior Swedish United Nation Police Observer
SSU Security and Safety Unit

African PoliceSWAPOL South West
InternationellaSWEDINT Försvarsmaktens Kommando

International the City ofTIPH Temporary Presence
Hebron

TPF Transitional Police Force
PoliceUN FN-polisstyrka

Force
United Angola VerificationUNAVEM Nation Mission
United VerificationUNAVEM Nations Angola Mission

UNAVEM III United Nations Angola Verification Mission III
UNCIVPOL United Nations Civilian Police Unit
UNCRO United Nations Confidence Restoration Operation

Croatia
UNDP United Nations Development Programme
UNEF United Nations Emergency Force
UNFICYP United Nations Peacekeeping inForce Cyprus
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for RefugeesCommissionerHighUnited NationsUNHCR
deIndependencia TotalNacionalUniaoUNITA para a

Angola
Mission ManagementPeacekeepingNordic UNUNMAS

Seminar
Bosnia-HerzegovinaNations MissionUnitedUNMIBH

ObserverNations MilitaryUnitedUNMO
IndiainObserver GroupMilitaryUnited NationsUNMOGIP

Pakistanand
SomaliaOperationNationsUnitedUNOSOM

ProtectedUnited Nation AreasUNPA
Nations ForcesUnited PeaceUNPF

OfficersPolice CourseUnited NationsUNPOC
DeploymentPreventive ForceNationsUnitedUNPREDEP

ProtectionNations ForceUnitedUNPROFOR
for theOfficeCoordinatorSpecialUnited NationsUNSCO

TerritoriesOccupied
Staff Officers CourseUnited NationsUNSOC

AuthorityTransitionalUnited NationsUNTAC
Cambodia

forAdministrationTransitionalUnited NationsUNTAES
SirmiumBaranja and WesternSlavonia,Eastern

Assistance GroupTransitionUnited NationsUNTAG
OrganizationSupervisionNationsUnited TruceUNTSO

GeneralUnder SecretaryUSG
unionenVästeuropeiskaVEU
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13.2 Bilaga 2 Utbildningsprogram för
UNPOC 1997mars

PURPOSE OF THE COURSE

Purpose
T0 police officers for assignments police observers future wellprepare as as

existing peace-keeping missions.as

Scope
The main effort will be concentrated on:

a Introduction the and peace-keepingUN missions where theto past present
police observers play vital of the civilian its contributionpart componenta

carrying the mandate of the mission.to out
b Knowledge of conflict control operations,UN especially:

UN organization and functions-
Roles and cooperations of civilian and military RelationsUN components.-
between theUN and local authorities.components
Cooperation with other organizations and local agencies theUN UN-
mission area.
Operational and administrative principles and procedures be adopted byto-
the civilian when building conducting and concludingcomponent up, a
peace-keeping mission.
Supervision of the-

observance of human rights
local police

of refugees and Prisoners Of POWsWarreturn
demobilization of local military and police forces
registration and election procedures

Liaison and negotiationc
Communicationd procedures
Safetye mines, explosives etc.
UN-English sociali and English

g General orientation issues related peace-keeping effortstoon
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2 DISTRIBUTION OF LESSONS ON SUBJECTS
.

beThe lessons of approximately minutes each and willcomprises 89 45course
optional evening-conducted Besides these lessons therein English. are some

and holiday-arrangements.

CLASSSTUDENTSUBJECTS
LESSONS éNNE§

22 GOGeneral Orientation

PPolice Observer Techniques 27

8 EUN and Social English

COMM8Communications

T7Transport

3 SSafety precautions

etc. 14 MMiscellaneous opening and closing

89Total 2

ORIENTATIONGENERAL

Purpose
student ofñcers:give theTo

internationalpeace-keeping missions andbackgroundgeneral UNona-
conflict control

operationspeace-keepingknowledge of UNcurrent-
operations religious,other relatedknowledge of certain UNaspects to-

social, medical and political.
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LESSONSGO SUBJECT
ongoing 2operations,of UN-peacekeepingl Survey

operations.and future. Trends in PK

22 Legal aspects

2 4rights3 Human +

lCivil Affairs4 UN

UNPROFOR 2UNTAES,role in UNPTF,5 Civpol

2in UNAVEM6 Civpol role

lproceduresRegistration and election7

2in difficult situations8 Stress-factors

1UN-commitrnents9 Future

lrules and regulations10 civpolUN

2and cooperationMilobs rolell

22Total:

TECHNIQUESOBSERVERPOLICE

Purpose
the responsibilitiesknowledge aboutofficer basicgive the studentTo a

of operation.theand duties of police monitor areaa
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LESSONSSUBJECTP

conduct lIntroduction Code ofl

2and formsintroduction,2 Group reports

12studiespolice monitor caseDuties of a
writingand report

2Negotiations3

1Reporting4 AMR system

1of tasksBriefing5

8IN AField exercise "A DAY6
AREA"MISSION

27Total:

ENGLISHSOCIALUN AND

Purpose
with:student officersacquaintT0

workstaffphrases usedpolice andEnglishThe termsmost common-
includedbriefingswriting andmarks, servicespelling, punctuationalphabet,

andSocial rules customs—

LESSONSSUBJECTE

2l English Test

lof2 Review test

3Police vocabulary3

2Social English4

8Total:
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COMMUNICATIONS

Purpose

giveT0 the student Officers knowledge of communicationsUN system an
capabilities and enable them perform radiotelephone and utilize theto to

systems.message

COMM SUBJECT LESSONS
1 Survey of UN-communication 2

basic proceduressystems,
and basic handlingmessage

2 CAP-sat 2

3 Comprehensive radio traffic 4
exercise

Total: 8

TRANSPORT

Purpose

To the student officers drivers of UN—vehicles four wheel-driveprepare as
mission by themgiving UN-training assuming they experiencedareas are
drivers and possession of valid driving license. The subject includes:a

vehicle and driving regulations, AccidentUN and Reportingreports system

T SUBJECT LESSONS
1 Vehicle regulations. Dailyl 1

weekly trip tickets.
Accident reports.

2 Driving 3

3 Vehicle orientation 3

Total: 7
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PRECAUTIONSSAFETY

LESSONSSUBJECTS
3and mineprotectionSelfl awareness

3Total:

MISCELLANEOUS

LESSONSSUBJECTM
12dinnersofand ClosingOpening1 course,

2trainingPhysical2

14Total:
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utbildningMissionsinriktad3Bilaga13.3

1997-03-24--25UNTAESochUNIPTFför civpol,Program

Pers/Info-PerssektInmönstring0800
husettisdagunderfotografering sker

LebanonLsMjGenomgånghälsarvälkommen.C utb0830 av
SvenssonSWEDINTOrienteringomprogram.

KaffeKnEdenhag0845
LebanonHedlund LsKnPersgenomgång0930

bestämmelserEkonomiska
försäkringar,Avtal, mm

matsalPersLUNCH1130
LebanonLsKnLogistikgenomgång1215

ArvidssontillaggsutrustningochPers-
beställningar/bestämmelserMtrl

LebanonLsP-EDcbrieñng,1245 stress
Gyllestad

LebanonLsRPSSäkerhetstjänst1415
LebanonLsKnInfo genomgång1530

EdenhagMandatet
politiskt/militärt lägeAktuellt

MatsalMIDDAG1630
LebanonLsområdeaktuelltOrientering1730 avom

fd civpol

LandgångMässenMjSamkväm2000
Svensson

03 -
25

HSA/FNfdMjLäkarkontroll/utrustning/fotografering0730
Svensson

matsalPersLUNCH1130
Skydds-KlockstapelUtbsektTillpassningskontroll1215
mask,Mintjánst
regnkläder
medföres

LebanonLsBdirgenomgångPers1515
Gustavsson
Kmdttill jvgstn.Avtransport
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Bilaga Instruktion för Senior Swedish13.4 4

Police Observer

bilagaHandlingsregler för Senior Swedish Police Observer l

Till den till tjänsteställning äldste svenskeSSUNPO observatörenutses
militären, stabsofficeren, civilpolisen, monitorendelegaten, etc.

SSUNPO skall

kontaktman mellan och den svenska kontingentenSWEDINTvara
personalvårdsmedelför, fördela och redovisa tilldelade ochansvara

stabsbidrag
förvalta svensk materiel, boklådort.exxgemensam
verka för svenska observatörers kompetens tillvaratas vidatt

personalplaceringar i missionema informera personalsektionenattgenom om
enskilda officerares bakgrund och erfarenhet

vid anfordran biträda vid handläggning personalmål disciplinärav av
karaktär svenska observatörer inblandadedär är

besök inom missionen personligen lära känna de svenskagenom
observatörerna

officiella tilluppdrag besök svenska7. representanter, samtarrangera av
redovisning och kostnader för dessa besökSWEDINT insända

insända månadsrapport utfonnad enligt bilagaoch till SWEDINTupprätta
allvarlig inträffar med svensknågon blir skadad eller incidentnär när en

personal inblandad omedelbart detta till SWEDINTrapportera
säkerhetsläge detta särskilt10. vid förändrat rapportera

ändrade telefon eller faxnummeromedelbart meddela SWEDINTll. -
sänds till personalavdelningen12. för "Efficiency Report"attansvara

ombedes för dettaSWEDINT i de fall där SSUNPO FN ansvaraav
bifoga underlag för inläsning talsvarsdatom13. i månadsrapporten av

information till anhöriga
till före tjänstgöringens slut i14. överlämna till pågående SSUNPO 2 4 veckor

missionen för säkerställa till exempel redovisning hinner genomförasattatt
bestämmelser tilldelande medel Logavdangående redovisning Cav genom
försorg

meddela datum för överlämning till efterträdare15. SWEDINT
meddela eventuella framställningar16.
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frånRapportering SSUNPO

sammanfattande underlag avseende läget iSyftet med rapporteringen är att ettge
området missionen. Försvarsmaktsorder för utlandsstyrkan 1994-12-01;och inom 01
800273834

skall innehålla följande ståendemånadsvis.SSUNPO Rapportenrapporterar
punkter:

Händelseutvecklingen i områdetl
2 Situationen i området

verksamhet3 Missionens
4 Verksamhet inom kontingenten

kontingenten5 Förhållande inom
6 besök vid missionenViktigare
7 Notiser från dagspressen
8 Stationeringsoxter

faxnummer till SSUNPO9 Telefon och
till anhöriga10 Månadsmeddelande

l 1 Framställningar

verksamheten ikontinuerlig uppföljningmöjlighet tillFör att avge
följande:värdefullt bifogamissionen detär att

military staff lists-
civilian staff lists-
organisationsöversikter-
grupperingar-
telefon-,fax- och telexlistor-
förändring diemav per-
förlängningsärenden-

cto-bestämmelserförändringar i leave- och-
med datum ochomstationeringar DDM-

observatörerpersonligt omdömei samband med hemkomst lämna ett om-
vederbörandes tid SSUNPOtjänstgjort under somsom

utrustningsdagar vid SWEDINTvid info ochförslag på lämpliga lärarege --
vid UNSOCsamt

av/vid missioneneventuella tidskrifter/magasin utgessom-

fax och vecka efterMånadsrapporten sändes i första hand senastper en
avsedd rapporteringsperiod.
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hemkomstsamtalförB1laga1 3.5 5 Program

1--12PROGRAM 1997-02-1

1997-02-1 1
DELTLOKALANSVMOMENTTID
Samtl.Libanon, UtbKdtKaffe, smörgås09.00
Samtl.Kdt "Kommendantur09.15 - -
Samtl.Info- "Pers-109.30- Moment - -

ochUtvärdering Log-12.00 av
Utbsektförberedelser och

-"-utbildning.
Info- ochPers-2Moment

LogsektUtvärdering av
HSA 11.30roll underSWEDINT:s

tjgtiden
Samtl.Personal-matsalKdtl2.00- Lunch

13.00
Samtl.Pers/utv Valhall313.00- Moment 0

Kommissions-Hemkomstsamtal16.00
rum,
P/I-huset

Cypern,Saudi 0
Utb

Samtl.Kommissions-KdtsmörgåsKaffe,14.30-
14.45 rum,

P/I-huset
KdtBastu

Samtl.Perssekt MässenSamling17.45
Samtl.Perssekt MässenMedalj ering18.00
Samtl.PersonalmatsalKdtMiddagl 8.30

1997-02-12
Samtl.Vpl-matsalKdtFrukost06.30-

07.30
Samtl.KdtAvrustning07.00-

FörrådetC Fdutrustning1.00 Inlämningl av
från07.30 HSAHSALäkarkontroll

Pers/InfohusPers/förrnLöneärenden
4Moment
samtalEnskilda

Samtl.PersonalmatsalKdt1.30 Lunch1
Kdtefterhand12.30 Utryckning

KdtTransport genom
försorg
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CriminalNationsUnitedBilaga 613.6

peace-keepingStandards forJustice

police
JusticeCriminalandPreventionCrimeby thepreparedHandbook

Branch

principlesEssential

police:
excessively.andstrictlywhenused only notbeForce necessaryto-

lastand onlyexceptionally resort.usedbeFirearms to as a-
and whengroundslegalonlymadaebeArrests necessary.to on-

humanely.treatedbedetentioninPersons to-

Victims.‘
assistance.givenbecrimeofVictims to- bedisturbancesotherandriots toconflicts,armedofVictims-

protected.

Contents

Foreword
Policeof theRoleThe

Arrest
FirearmsandForce

Trials
Victims

and PrisonersDetainees
CruelOther TreatmentandTorture

ExecutionsIllegal
Genocide

RulesHumanitarian
ProtectionRefugee

Sources
Notes
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FOREWORD

and summarized this handbookThe International standads norms
of criminal justice, human rights andincorporate basic principles

of Unitedhumanitarian of the civilianlaw, for the componentsuse
responsibilitiesoperations. of their mainNations peace-keping One

theyactivities of local officials, thatmonitor law enforcementto so
humanfull for universally-acceptedtheir tasks with respectoutcarry

standards. view of these importantrights and criminal justice In
personnel wouldfunctions, expected that United Nations set an

and the letter of the principlesstrictly adhering the spiritexample, to
overviewing their application.contained therein and

overview of relevantThe handbook provide acompactattempts to a
accessible those withinternational standards and readily tonorms,

criminal justice. such,monitoring functions in the field of As
reporting the activities of localdesigned both abasis forto onserve as a

working withlaw enforcement officials and reference sourceas a
starting tool for planning andthem. also be utilizedcan as a

developing training curricula.implementing training orcourses,

outlined theThe legal of the standards andstatus norms
contained multilateral treatieshandbook varies. The provisions

the United Nations, such theconcluded under the auspices of as
specificand political Rights, imposeInternational CivilCovenant on

Such treatiesobligations Parties that ratify accede them.States tooron
therefore, binding.legallyare,

Enforcementthe Code of Conduct forOther standards, such Lawas
and humane practices,Officials, aim avoid possible abuses toto ensure

the internationalhaving received widespread byacceptance
quinquennialof developed by thecommunity. themMost were

the of offenders,the prevention of crime and treatmentcongresses on
adopted byconvened by the United Nations, and Governments atwere

the and Social Council.General Assembly the Economicor

undeniable moral force,such, these instruments haveAs an
their conduct.providing practical guidance Statesto on

of the such the Conventions, have theSome Geneva statusnorms, as
of impose binding legalinternational law. Thus, theycustomary
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containwhich theyhumanitarian rulesand theobligations all Stateson
conflict.of armedtimeobserved alsobemust

theandapplicable standardsof thelistingpreciseFor norms,a
Their fullconsulted.should behandbookend of the textthe"sorces" at

StandardsNationsUnitedCompendium ofeither in thebe foundcan
UnitedJustice,CriminalPrevention andCrimeinand Norms

.ST/CSDHA/16,NO.E.92.IV. lpublication,Nations sales or
International Instruments,ofCompilationARights:Human

E.93.XIV.1Vil. 1.Partpublication, No.salesUnited Nations

colleaguesvaluble input ofthedrawnpublication hasThis manyon
United Nationsof theofmembers CIVPOLparticularfield,the

of theUNPROFOR andYugoslaviaformerin theProtection Force
UNTAC.CambodiaTransitional Authority inNationsUnited

NationsUnitedotheruseful also inwillhoped that peace-prove
enforcementlawfor changecatalystactingoperations,keeping as a

criminaland fairfor effectiveguidewellbehaviour,and police as aas
doubtwillachieved,aimstheseadministration.justice noare

of humanprotectionpromotion andeffectivecontribute to morea
freedoms.fundamentalandrights

POLICEOF THETHE ROLE

imposeddutyfulfil theall timesofficials shallenforcementLaw at
allprotectingand bycommunityserving thebythem by law,on

ofthe high degreewithconsistentillegalagainst acts,persons
profession.their Footnoterequired byresponsibility

dignityhumanandshallofficialsenforcement protectLaw respect
of all Footnoterightsuphold the humanandmaintainand persons.

corruption.ofcommitshallofficialsenforcement actLaw not any
Footnote

of theofficersincludes allofficials"enforcement"lawThe term
policeexerciseelected, whoappointedlaw, whether powers,or

detention. Footnoteofespecially the arrest orpowers

militaryexercised bypolicewherecountriesIn powers are
thesecurity forces,by Stateuniformedwhetherauthorities, not,or or

includingregardedshall beofficialsenforcementdefinition of law as
such services. Footnote
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ARREST

1.1 has the right liberty andEveryone security of theto person.
Footnote

has the right liberty1.2 Everyone of Footnoteto movement.
1.3 has the right the protection of the fromEveryone law arbitraryto

unlawful interference with privacy, family, home correspondenceor or
and unlawful attacks honour and reputation. Footnoteon

depriving of1.4 Arrest his her liberty, otherwisea person or
expressed "the of apprehending for the allegedactas a person
commission offenceof by the action of authority. Footnotean or an

law officialNo enforcement shall make which unlawfularrestany or
Footnote 10.unnecessary.

who arrested be1.5 Anyone shall given lawful for thea reason
ofthe time the Footnote 11.arrest at arrest.

1.6 If charges made against arrested thatany are an person, person
be promptly informed of the charges. Footnote 12.must

1.7 who arrested detained criminal charge shallAnyone or on a
be brought beforepromptly judge authority with similara or an powers.
Footnote 13.

1.8 who arrested detained has the askAny right toperson or a
judge authority with similar decide without delaytoor an powers on
the lawfulness of the detention, order of release thearrest or or an
detention lawful. Footnote 14.not

The arrested detained entitled1.9 trial withouttoor person
delay release.unreasonable Footnote 15.toor

If1.10 the authority decides that the detentioncourt arrestor or was
unlawful, should order release without delay. Footnote 16.

The arrested detained entitled1.11 be releasedtoor person
other trial held within reasonable time. Anynotamong reasons, a a

conditions of the release be reasonable suchmust guarantees toas
for trial. Footnote 17.appear

1.12 All arrested datained, with without criminalpersons or or a
charge, shall have lawyer other legal representative, andtoaccess a or
adequate opportunities communicate with that legal representative.to
Footnote 18.

1.13 Public authorities, including law enforcement officials, shall
that lawyers able perform all of their professional dutiestoensure are

without intimidation, hindrance, harassment, improper interference.or
Footnote 19.
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officials record in writing relevantenforcement1.14 Law must
information made which include: 20.when Footnotearrest mustan

The for the arrest;reason
The time of the arrest;

place of custody;The of taking the arrestedtime toperson a
arrested beforefirst of theThe time of the person aappearance

authority;judge similaror a
officials involved; andlaw enforcementThe identity of any

about the place of custodyPrecise information
communicated clearly the detainedrecords beThese1.15 tomust

representative of the detainedother legalthe lawyerto orperson or
Footnote 21.person.

entitled have hisdetainedPromptly after1.16 toarrest, persona
and the place ofthe detention,her family notified about arrest oror

imprisonment. 22.Footnote
from place of detentiontransferNotice of persons1.17 oronea

familybe given promptly the personsanotherimprisonment tomustto
detainee prisoner.chosen by the Footnoteother representativesto oror

23.
forced confess guilt,shall beAccused1.18 totonot orpersons

detainedinterrogatingWhenagainst themselves. Footnote 24.testify a
officials shall violence,enforcementimprisoned law not useor person,

theintimidate confusemethods designeddrugs otherthreats, to oror
concerned. 25.Footnoteperson

ofbe kept of the lengthrecordwritten1.19 A must any
26.detained imprisoned Footnoteinterrogation of person.ora

of the invervals betweenrecord be keptwritten1.20 A must
imprisoned 27.detained Footnoteinterrogations of person.orany

officialsof the identity of therecord be keptwritten1.21 A must
detained imprisonedofinterrogationswho conduct person,oranyany

28.of other persons Footnoteof the namesand record present.anya
and certified byshall be examinedrecordsThese written1.22 a

of the judiciary legalmemberofficialsenior law enforcement oror a
profession.

theshall haveimprisoneddetained1.23 A toaccesspersonor
eitherabove,described in paragraphs 1.14 1.22information -

representative,her legal Footnotepersonally through his any.oror
29.

entitled have thedetainedThe arrested1.24 topersonor
interrogation thatduring theassistance of interpreter personan

used.speak the language Footnote 30.understandcannot or
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1.25 Law enforcement officials shall apply the law which
established the minimum below which children shall be presumedage

have the capacity infringe thenot to penal law. Footnote 3to

2. FORCE AND FIREARMS

2.1 Everyone has the right liberty and security of theto person.
Footnote 32.

2.2 Everyone has the right peaceful assembly and freedom ofto to
association with others. Footnote 33.

2.3 Lawenforcement officials shall neither physical forceuse or
violence unless other methods will work, force thannot nor use more
absolutely achieve the legitimate law enforcementtonecessary
objective. Footnote 34.

2.4 Law enforcement officials shall firearm with thenot use a
intention kill unless completelyto unavoidable orderany person

the life of the law enforcementto officialprotect the life of otheror any
Footnote 3person.

2.5 Law enforcement officials shall ñreanns againstnot use
the following circumstances and only whenexcept lesspersons

insufficient achieveextreme the following objectives:tomeans are
Footnote 36.

To defend themselves others against the imminent threat ofor
death serious injury;or

To particularly serious crime that involvedprevent a a grave
threat life:to

To who causing serious threat life andarrest toa person a
resisting appropriate efforts the threat; andto stop

To the of who causing serious threatprevent escape someone a
lifeto

2.6 If police public security officers do firearms againstor use
the circumstances paragraph 2.5 above, theyset outpersons must:

Footnote 37.
Identity themselves law enforcement officials;as
Give clear warning of the intent firearms; andtoa use
Give enough time for the warning be obeyed unless doto to so

would:

a Create serious risk for the law enforcement official;a or
b Create serious risk of death serious harm othertoa or persons;

or
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pointless the circumstances.inappropriateClearly bec or

unavoidable,firearmslawful of forcetheWhenever2.7 oruse
officials shall:enforcementlaw

of forceonly therestraint andwith toAct amount necessaryuse
objective; 38.enforcement Footnotelawachieve the legitimate

injuryofminimumand thehuman life toRespect amountcause
39.people; Footnote

of damage Footnotethe minimumCause property;toamount
40.

medicalrenderhurt andhelp whopossible,As anyoneassoon
andaid needed; 41;Footnote

peopleoffriendsthat relativespossible,As orensuresoon as
notified. 42.incident Footnoteaffected by theinjured areor

official,law enforcementused byfirearmWhenever2.8 aaa
possible.officer Footnotesuperiormadebe toreport must asas soona

43.
entitledof force firearmsaffected by the to2.9 Anyone use or

includingreviewinvestigationformalask authorities forthe aora
securityIf publicauthoriy. policesimilarreview by judge orora

circumstancesin theagainstofficers do firearms outsetpersonsuse
theyparagraph above,2.5 must:

thehaveof the deceaseddependentsoccurred,If death has person
affected byoflegal representativeright obtain review. Ato personaa

44.review.right seek Footnotehas theof firearms alsothe to ause
they know,responsibleshall be heldofficialsSuperior2.10 or

theirofficials underenforcementthat lawknown,should have
andforceunlawful ofresorted, thehaveresorting,command toorare

theirdid take allofficialsthe superiorfirearms, and not measures
such 45.Footnoteand reportprevent,to use.suppresspower

defence lawshall besuperior ordersObedience2.11 to no
firearmsforce andordersofficials knew thatenforcement to use

and hadunlawfulofserious injuryresulting in death aperson wereaor
them.refuse follow Inopportunityreasonable toto case,any

orders.unlawfulthesuperiors whotheresponsibility also rests gaveon
46.Footnote

TRIALS

fairentitledcriminal offencecharged with3.1 Everyone to aa
tribunal.impartialindependent andhearing, byand public competent,a
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the duty of all govemmental institutions, including the police, to
and observe the independence of the judiciary. Footnote 47.respect

including law enforcement officials,3.2 No shall attempt toone,
influence judges decision through improper restrictions, offers,a

threats other interference, for Footnotepressures, or any any reason.
48.

When3.3 there believe that evidence obtained bytoreason was
unlawful methods, all should be taken thatsteps tonecessary ensure
those responsible for these methods brought justice. Footnotetoare
49.

4. VICTIMS

"Victims" refer those people, either individually collectively,to or
who have suffered harm, including mental and physcal injury,

suffering,emotional economic loss substantial impairment of theiror
fundamental rights, through omissions that violation ofinacts or are
criminal law operative with the relevant Footnote 50.country.

Victims entitled the mechanisms of justice and4.1 to toare access
redress provided for by national legislation for the harmto prompt as

they have suffered. Footnote 51.
Victims should be informed of the options for seeking redress4.2

through such mechanism. Footnote 52.
4.3 Victims should be informed of the they takesteps must

proceedings, and also about the timing and of thescope, progress
proceedings and of the disposition of their Footnote 53.cases.

4.4 should be taken the privacy and safety ofMeasures to ensure
victims from intimidation and retaliation. Footnote 54.

Victims should be informed of the availability of health and4.5
social services and other relevant assistance. Footnote 55.

assistance victims, officials4.6 providing law enforcementIn to
should attention victims have ofgive who special needs because theto

of inflictedthe harm them because of suchnature actorson or as
gender, disability, ethnic social origin, cultural beliefsage, or or or
practices. Footnote 56.

DETAINEES AND PRISON ERS

"Detainee" "detained ofperson" deprivedor means any person
personal liberty result of conviction for offence.except as a an
Footnote 57.
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deprived of"Imprisoned "prisoner"person" any personmeansor
offence. 58.conviction for Footnoteresult ofpersonal liberty anas a

treated humanely.shall bedeprived of their libertyAll5.1 persons
59.Footnote

recognized places.officiallyshall be heldDetained5.2 persons
family anddetaineesavailable thereadily madeInformation shall be to

representative. 60.legal Footnote

detentionlegality ofduration andabout theDecisions5.3 or
authority.judge similarmade bybeofimprisonment must orapersona

61.Footnote
imprisonmentdetentiondiscriminationshall beThere5.4 orno
politicalreligion,gender, language,of colour,the rounds race,on

birth othersocial origin,nationalbeliefs, status.property, oror
shall bedetaineebeliefs of theand moralReligious62.Footnote

respected. 63.Footnote
separately.be detainedcategories of prisonersDifferent5.5 toare

maleadult detainees;fromkeptbeJuvenile detainees separatetoare
64.female detainees. Footnoteformdetainees

full informationandreceiveshalldetained5.6 A promptperson
detention.for theincluding theof detention,orderabout reasonsany

65.Footnote
visitedbe bythe righthasimprisoneddetained5.7 A topersonor

opportunityadequatebe givenand shallmembers,family to
world.the outsidewithcommunicate

66.Footnote
communicateentitledimprisoneddetained5.8 A topersonor

representative.legal Footnotehis herwithand inprivately orperson
67.

entitledsituationconflictarmeddetained to5.9 Persons arean
of theCommitteeInternationalof thedelegatewith thecommunicate

68.Red Cross. Footnote
especially the placekept,the prisonerwhereThe place5.10

the prisonersdesignedshould besleeps,the prisonerwhere to preserve
shelter, andfood,with adequateprovidedshall beprisonerhealth. The

exercise,services,medicalequal andwellclothing, toaccesseasyasas
69.personal hygiene. Footnoteand ofitems

onlyallowedof prisonersupervision theandRestriction5.11 are
administration securityfor theof justice andtheforthey necessaryare

held. 70.prisoner Footnotewhere theof the placeand good order
beadministered prisonDisciplinary5.12 mustmeasures
particular,rights. 71. Inof human Footnotewith principlesconsistent

prisoners shall:
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punishedBe only accordance with the of lawterms or
regulations of the Competent administrative authority; Footnote 72.

Be punished only when they have been informed of the offence
committed previously and given opportunity of presentinga proper a
defence. The authority shall conduct thorough examinationcompetent a
of the 73.Footnotecase;

be punished twice for the offence;Never Footnote 74.same

be subjectedNever punishment, placementto corporate to a
dark cell other cruel, inhumane degrading punishment.toor or
Footnote 74.

Tools of restraint such handcuffs5.13 and straight-jackets mustas
be used for timelonger than and shall benot any necessary, never

used for punishment. 76. Situations where such tools ofFootnote
restraint might be permitted Footnote 77.are:

precaution against during transfer,As provided thata escape a
they shall be removed when the prisoner before judicialappears a or
administrative authority;

On medical grounds by direction of the medical officer; and
order of the director of the prison, other methods ofBy control

fail, order prisoners from injuring themselves otherto prevent or or
from damaging such instances, the director shallInproperty.
immediately medical officerconsult the and the higherreport to
authority.

The and of of instruments of4.15 restraintpatterns manner use
shall be administrationdecided by the central prison higheror a
authority. Footnote 78.

6. TORTURE AND OTHER CRUEL TREATMENT

6.1 All including prisoners detained have thepersons, or persons,
right be free from and cruel, inhuman degradingto torture treatmentor

punishment. Footnote 79.or
kind of cruel, inhuman degrading6.2 Every treatmentor or

punishment physicalforbidden, whether mental. Tortureor a
deliberate formand serious of cruel, inhuman, degradingmore or

punishment. Footnote 80.treatment or
6.3 by which pain sufferingTorture actany severe or

intentionally inflicted officialby urged by administrative lawor an or
enforcement officer for suchaon person purposes as:



SOU 1997:104 219

fromObtaining information confession from that person oror a
else; 81.Footnotesomeone

for suspected crime;punish that Footnote 82To person a
other 83.intimidate that FootnoteTo person or persons.

byobtained from by6.4 Any torturestatement or anya person
bepunishment shallinhuman degradingother cruel, treatment notoror

otheragainst thatallowed evidence or any person anypersonas
proceeding. Footnote 84.

other cruel,the dutyPublic officials have to prevent torture or
punishment. Footnote 85.inhuman degrading treatment oror

forused justificationexceptional circumstances be6.6 No as amay
inhuman, degradingother cruel, treatmentstorture ororor

include butThese exceptional circumstancespunishments. notare
ordersinstability, publicrestricted politicalto emergency, orawar,

officer official. 86.from superior Footnoteora
for thesuperviseResponsible officials6.7 arrangementsmust

wellof detainedcustody and prevent torture,totreatment as aspersons
punishment. 87.illegal Footnotetreatment or

EXECUTIONSILLEGAL

shall be arbitrarilylife, andhas the right7.1 Everyone to oneno
life.deprived of his her 88.Footnoteor

executionsandextra-legal, arbitrary7.2 All aresummary
ordered by thehas beenexecution thatprohibited. 89. AnyFootnote not

carriedshall be Noand such executionsprohibited, out.court never
for such illegalusedbespecial circumstances excusemay as an

instability, situationsof politicalincluding threatexecutions, war,war,
publicarmed conflict betweenarising from or a emergency.groups,

90.Footnote
from seniorsuperior officerorder from7.3 An or aa

participationforbe usedadministrative official cannot as an excuse
illegal execution. 91.Footnotean

superiororders fromauthorities shall prohibitAdministrative7.4
illegal executions.authorizesenior officials thatofficers causeoror

92.Footnote
suspectedinvestigations of alland impartialThorough, prompt cases

conducted. 93.execution shall be Footnoteof illegal
shallrepresentativesdeceased and their legalof theFamilies7.6

investigation.information relevant the Footnoteallhave totoaccess
94.
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When there7.7 investigation of suspected illegal execusion,an a
written shall be prepared and made public within resonablereporta a

period of time. Footnote 95.
7.8 If investigation identified whoan a person as someone

participated illegal execution, officialsgovernment mustan ensure
that the accused surrendered the lawful authorities. Thesetoperson
authorities shall bring that justice. Footnote 96.toperson

8. GENOCIDE

8.1 Genocide prohibited. Genocide others, themeans, among
following with intent destroy, whole national,acts to part,or a
ethnical, racial religious Footnote 97.or group.

Killing members of the group;
Causing bodily mental harm members of thetosevere or group;
Deliberately inflicting the conditions of life calculatedon group

bring about its physical destruction wholeto part;or
Imposing intended births within theto preventmeasures group;
Forcibly transferring children of the anothertogroup group.

8.2 committingPersons attempting genocide, includingor
conspiracy, complicity and incitement commit genocide, should beto
punished after trial by Footnote 98.competent court.a

HUMANITARIAN RULES

9.1 takingPersons active the hostilities, includingpartno
members of armed forces who have laid down their and thosearms
placed hors de combat by sickness, wounds, detention, otheror any

shall all circumstances be treated humanely, withoutcauses, any
adverse distinction founded colour, religion faith, birthon race, or sex,

wealth, other similar criteria. Footnote 99.or or any
9.2 The following prohibited time and placeacts atare any any

whatsoever, including during armed conflict, whether committed by
civilian by military agents:or

Violence the life, health, physical well-beingmental ofto or or
noncombatants, in particular:

a Murder;
b of all kinds, whetherTorture physical mental;or
c Corporal punishment; and
d Mutilation;
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andparticular humiliatingpersonal dignity,Outrages upon
treatment, and form ofenforced prostitutiondegrading anyrape,

indecent assault;
taking of hostages;The

punishments;Collective
andPillage;

foregoing 100.commit of the FootnoteThreats6 acts.to any

and childrentakenshall beAll9.3 tosteps womensparenecessary
punitivepersecution,particularof infrom the torture,ravages war,

101.and violence. Footnotedegrading treatmentmeasures,

PROTECTION10. REFUGEE

originof oroutside his herwhorefugeeA countryorpersona
Stateless who hasinduvidualthehabitual residence,place of last a

of religion,persecutionwell-founded fear of account race,on
political opinion.socialnationality, membership group, ora

Footnote 102.

have fled beenindividuals whoIntemally displaced orarepersons
butrefugees,for theoftendisplaced from their homes, reasons assame

displacedInternallyborder.crossed nationalhave not personsa
rights andunder humanand protectionbasic rightsnonetheless enjoy

humanitarian law.

allowedshould bedisplacedinternallyRefugees to10.1 personsor
forCommissionerNations Highof the Unitedthe Officecontact

bodyinternationalthe principalwhichRefugees UNHCR,
refugees.and assistresponsible protectto

whereexpelled territoryreturnedshould beRefugees10.2 tonot a
of theirthreatenedbefreedom wouldtheir lives account race,onor

socialparticularmembership ofnationality,religion, group ora
opinion. 103.political Footnoteof theirbecause

formally for asylumapplypermittedshould beRefugees10.3 to or
the nationalreviewpermitted seekshould berefugee They tostatus.
of refuge.expelled frombeof decisionlegal countrytosystem aany

104.Footnote
shouldillegally StateRefugees who10.4 presententer aareor

of their illegaldetained resultunnecessarilybe punished,not as aor
where theythedirectly fromthey arrive countryentry or presence,

be authoritiesthemselves knownmakeand theyfear persecution to
refuge. 105.of the Footnotecountry or
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Refugees enjoy fundamental civil rights, including the right10.5 to:

a Life and security of person;
b Freedom from arbibrary detension;arrest or

be subjected cruel, inhuman degradingc Not to to treatment;or
d Protection against arbitrary unlawful interference withor

privacy, home correspondence;family, or

before authoritiesEquality the and other administeringe courts
justice;

f of thought, opinion, conscience and religion; andFreedom
and tradition.g Retain their language, culture 106.Footnoteown

free ofrefugee shall have law.10.6 A Footnoteto courtsaccess
107.

allRefugees shall enjoy the fundamental civil rights10.7 assame
particularly basic economic and social rights.other citizens, For

exists, which applies theexample, where rationing system toa
and the general distribution of productspopulation large regulatesat

particularly children and the elderly,shortsupply, refugees, women, are
be accorded the nationals. 108.Footnoteto treatment assame
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DirektivenBilaga13.7 7

Kommittédirektiv 1996: l 22

verksamhetinternationellCivilpoliser i

december 1996.regeringssammanträde den 19Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

riktlinjer förtill svenskaförslagutredare skall lämnasärskildEn
underlagpoliser.med civila Sominternationella insatserolika typer av

medde insatseroch bedömaanalyseraskall utredaren redovisa,
internationell verksamhet.hittills gjorts icivilpolisersvenska som

skallskall organiserasverksamhetenför hurFörslagets konsekvenser
också belysas.

Bakgrund

uppstått ikonflikterde väpnadekrigets slut harEfter det kalla som
präglatskaraktär. harinomstatliga till sin Devärlden varitoftast av

allmänbefolkningsgrupper,mellan olikamotsättningaruppslitande
motsättningarcivila institutioner. Dessalaglöshet sammanbrottoch av

tyglainte kunnatdenmellan olika befolkningsgrupper, statenegnasom
internationelladethar ställt kravoch ibland underblåst,t.o.m. nya

fredsbevarande insatsertraditionellasighar visatsamfundet. Det att
otillräckliga.ofta varit

spektrumkonflikter brettmåstelösa dessa internaförsökaFör ettatt
traditionellaDäri ingår förutomåtgärderfredsfrämjande prövas.av

åtgärder,förtroendeskapandefredsbevarande uppgiftermilitära även
övervakningbistånd,humanitärtcivila institutioner,återuppbyggnad av

och ordning,återställande lagrättigheter,mänskliga avav
flyktingrepatriering.valövervakning och

centralfungerande Enför normalt livförutsättningEn rättsstat.är en
fungerandebyggauppgift återskapandeti rättsstat är att upp enenav
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nationell poliskår. Uppgiften för utländska civilpoliser i detta arbete är
bistå, övervaka och utbilda den lokala polisen. Det åren haratt senaste

civilpolisinsatser i fredsfrämjande operationerFN:s bedömts alltsom
viktigare. Civilpolisinsatsema har också blivit flera och det har skett en
utveckling och breddning civilpolisemas roll och funktion, från rentav
övervakande uppdrag till bidra med utbildning och handledning foratt

höja den lokala poliskårens kompetens förtroende.ochatt

Samtidigt står det klart rollen för internationella civilpoliser kanatt
komma variera under konflikts olika faser. kan inte uteslutasDetatt en

krav då kan komma ställas på utveckla uppgifter,FNatt att att nya
inklusive under den akuta konfliktfasen, komplement till och isom
vissa fall till och med ersättning för militär ocksåDetnärvaro. ärsom
möjligt den konfliktförebyggande rollen bör utvecklas och stärkas.att

fredsbevarande insatser ingår civilpoliserI FN:s integreradsom en
del i internationellt samordnad insats bestående såväl militäraen av

civila komponenter. Civilpolisema tjänstgör regel i mindresom som
enheter med personal flera nationaliteter och med olika utbildningav
och erfarenhet. realistiskt och tydligt definierat mandatUtöver ärett
ledningen de enskilda deltagande polisemas kompetens avgörandesamt
for insatsens möjligheter till framgång.

Sverige det land medverkat i flest civilpolisinsatser inomär som
FNs Sverige deltog i första civilpolisstyrka iFN:s Cypern 1964.ram.
Därefter har svenska poliser tjänstgjort i fredsbevarande insatser i
Namibia, Angola, El Salvador, fd Jugoslavien, Kambodja,
Mozambique, Guatemala och Somalia. med civila poliser harInsatser

förekommit utanför for fredsbeevarandeFN:s operationer.även ramen
exempel vårt bilaterala stöd med svenska poliser för utbildningEtt är

palestinska ochpoliser i Gaza på Västbanken. Svenska poliser harav
också ingått i VEU-insats i Bosnien. närvarandeFör ärgemensamen ca
70 svenska poliser på olika civilpolisuppdrag, majoriteten i fdute
Jugoslavien.

Rekrytering svensk polis för de olika uppdragen görsav av
Rikspolisstyrelsen. Till civilpoliser rekryteras uteslutande personer
anställda inom polisväsendet. utbildas sedanDessa Försvaretsav
internationella SWEDINT också administrerar ochcentrum, som

för poliserna under den tid de fullgör sitt uppdrag.ansvarar
Förordningen utlandsstyrkan inom Försvarsmakten1984:309 om
gäller polisavdelning i utlandsstyrkan.också för civil
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civilpoliser ökat ochinsatser där ingår harEfterfrågan på
fortsättningsvisstarkt svensk intressediversifierats. Det ävenär attett

internationell verksamhet i minstcivilpoliser ideltaga med samma
kan ocksåidag. Civilpolisinsatseromfattning utgöra ett mersom

samhälle under återuppbyggnadförlångsiktigt instrument stöttaatt ett
idagtill detta och den ökade tonviktomvandling. Med hänsyneller som

för mänskliga rättigheter ochtill stöd för respektlägga på insatser
behov samlad utvärderingutveckling, finns detdemokratisk ett av en

hittills gjorts. Utifråncivilpolisinsatserde svenskaoch analys somav
grundkan ligga tillrekommendationer utarbetasdetta bör sedan som

internationellaställningstaganden avseendesvenskafor framtida
civilpoliser.insatser med

Uppdraget

Utredaren skall

efterfråganframtida internationellabedömning dengöra aven av
civila poliser, särskilt vadi insatser medsvenskt del-tagande avser

vilka organisationerkomma i fråga ocholika insatser kantyper somav
såväldeltagande. Härvid börefterfråga svensktkan tänkassom

internationella organisa-förbilaterala insatser inominsatser ramensom
m.fl. beaktas.tioner VEUFN, EU,

civilaavseende insatser medsvenska riktlinjerlämna förslag på
rekommendationer kankonkretapoliser. skall inkluderaDetta som

be-träffande svensk medverkan iställningstagandeligga till grund för
svensktskallRekommendationemaenskilda insatser. även avse

organisationens förmågaför stärkaagerande FN attattgentemot
genomföra civila polisinsatser.

verksamheten med svenskahurlämna förslag påäven
huroch administrerasorgani-serascivilpolisinsatser kan samt

ut-redningSlutsatsema den internautbildning bedrivas.kan omav
skall beaktas.i september 1996avslutatdessa frågor RPSsom

försärskild koordinatorförslagFörsvars-propositionens enom
personal skall tjänstgöraför civil och militärutbildning somgemensam

delutgångs-punkten för denverksamhet skalli internationell utgöra
förslaget innebär fler ellerutbildningsfrågan.gäller Om störreattsom

ochskall finansierings-förväntascivilpolisinsatser kan
också behandlas.personalforsörjningsfrågoma
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