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SPENT: Spenningen mellom albanere og serbere i Kosovo har vært på bristepunktet etter Kosovo-krigen i 1999. Her holder britiske KFOR-soldater             kosovoalbanere unna den serbiske sonen i den delte byen Mitrovica i 2000.  FOTO: AFP/SCANPIX

NATO
Av Alf Skjeseth

Kristian Kahrs (39) var våren 
2000 presseoffiser for Nato-
styrken KFOR, som ble satt 
inn som fredsbevarende styr-
ke i Kosovo etter Natos bom-
bekrig mot Jugoslavia våren 
1999. Han tar et flengende 
oppgjør med Natos opptreden 
i Kosovo og Norges behand-
ling av kosovoserbiske asylsø-
kere, og mener at sporene 
skremmer.

– Jeg forstår ikke hva Nato 

og Norge holder på med i Lib-
ya. Vi kan få et nytt eksempel 
på at veien til helvete er bru-
lagt med gode forsetter. Kri-
gen føres for å beskytte sivi-
le, men ingen aner hvem man 
slåss for og hvordan resulta-
tene blir. Det kan vise seg at 
Nato blir flyvåpenet til al-
Qa’ida, og at vi slåss sammen 
med krefter vi bekjemper i 
Irak og Afghanistan, sier 
Kahrs til Klassekampen fra 
Beograd, der han bor og ar-
beider.

Kahrs skrev lørdag et inn-
legg i Klassekampen der han 
mener at KFOR sviktet sitt 
oppdrag for å beskytte det ko-
sovoserbiske mindretallet 
mot forfølgelse, etter at Natos 

krigføring mot Jugoslavia 
brakte den kosovoalbanske 
majoriteten til makten i Koso-
vo. 

Serbia fordrev før og under 
krigen kosovoalbanerne med 
brutale midler. Etter krigen 
ble rollene byttet om, og det 
har i mer enn ti år vært et stort 
internasjonalt nærvær for å 
beskytte det serbiske mindre-
tallet og andre minoriteter.

– Jeg har blitt beskyldt for 
illojalitet mot Forsvaret etter å 
ha gått ut med min kritikk, 
men jeg har informert både 
ambassaden, Forsvaret og 
statssekretær Espen Barth 
Eide i UD om at jeg kom til å 
gjøre det, sier Kahrs.

Han fremmet nylig sin kri-

tikk mot Nato og KFOR på ser-
bisk fjernsyn. Reaksjonene 
var mange, og de var blandede.

Bitterhet mot Nato
– Bitterheten mot Nato er så 
sterk i det serbiske samfun-
net at flere har sagt at de ikke 
trenger min beklagelse. Med 
Serbias erfaringer og tradisjo-
nelt nære bånd til Libya er det 
en aggressiv stemning mot 
Nato og overraskende stor 
støtte til Gaddafi her, sier 
Kahrs. 

Han jobber som forret-
ningsrådgiver og frilansjour-
nalist, har bodd i Serbia siden 
2004 og behersker serbokroa-
tisk. Han bistår flere av koso-
voserberne som ble sendt ut 

– Gjentar gamle feil
INTERVENSJON: Nato bombet Serbia 
for kosovoalbanernes skyld, men sviktet 
totalt i oppfølgingen, mener tidligere 
norsk major. Nå frykter han at feilene 
gjentas i Libya.

Libya-krigen føres for å be-
skytte sivile, men ingen aner 
hvem man slåss for

KRISTIAN KAHRS, 
TIDLIGERE PRESSEOFFISER I NATOSTYRKEN KFOR I KOSOVO 

BARN: Høres ikke i sakene.

BARNEVERN
I 70 prosent av barnevern-
sakene finnes det ikke spor 
av at saksbehandler har 
snakket med barnet selv, 
viser en masteroppgave 
ved NTNU. Lovverket fast-
slår at barn over sju år skal 
høres i sin egen sak. En 
gjennomgang av 100 barne-
vernsaker viser at det ikke 
følges opp i praksis, skriver 
Adresseavisen.

Berit Skauge er leder av 
barnevernvakta i Trond-
heim. I forbindelse med sin 
masteroppgave ved NTNU 
gikk hun gjennom saks-
mappene til hundre barn, 
50 fra 2000 og 50 fra 2009, 
alle i aldersgruppen sju til 
tolv år.

I 2003 ble barneloven en-
dret slik at også barn i den-
ne aldersgruppen skulle få 
anledning til å uttale seg 
før det tas avgjørelser for 
dem. Skauges hypotese var 
derfor at barnas egen stem-
me var tydeligere i 2009 
enn i 2000.

Men mappene viste det 
motsatte: I hele 70 prosent 
av sakene fra 2009 kunne 
det ikke spores noen direk-
te kontakt mellom saksbe-
handler og barn. Det var en 
dramatisk nedgang fra 
2000, da det tilsvarende tal-
let var 40 prosent.  ©NTB

Snakker 
ikke med 
barna

Bensinprisen har nådd et 
nytt toppnivå. Bilistene 
måtte fra mandag ut 
med minimum 14,43 kro-
ner for en liter blyfri 95 
ved Statoil Fuel & Retail, 
Norges største bensin-
stasjonskjede. I dagene 
før påskeutfarten har 
økende priser på ferdig 
raffinerte produkter på 
verdensmarkedet trukket 
prisen opp. ©NTB

Nytt toppnivå 
på bensinpris
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av Norge i fjor, en handlemå-
te som ifølge Kahrs var en 
skam etter at Norge hadde 
bidratt til å skape et Kosovo 
der den serbiske minoriteten 
har store problemer.

«Som tidligere Nato-offi-
ser vil jeg beklage at vi ikke 
var i stand til å beskytte Ko-
sovos minoriteter», skriver 
Kahrs. 

Han sier at hans syn utvil-
somt er farget av at han selv 
bor i Serbia, og understreker 
at han ikke vil unnskylde 
serbiske forbrytelser i Koso-
vo og under Balkan-krigene 
på 1990-tallet.

Beskytter ledere
Hans kritikk av menneske-
rettsbrudd og diskrimine-
ring i dagens Kosovo får støt-
te fra internasjonale eksper-
ter og menneskerettsorgani-
sasjoner. 

– Det er mange historier 
om at Nato med sin KFOR-
styrke eller FN ikke gjorde 
tilstrekkelig for å beskytte 

minoriteter i Kosovo etter at 
Serbia trakk seg ut. Situasjo-
nen for rombefolkningen har 
vært langt vanskeligere enn 
for kosovoserberne, siden 
romfolket ikke har ikke hatt 
noen nabostat til å stå opp for 
seg, slik kosovoserberne har, 
sier rådgiver Ole B. Lilleås i 
Den norske Helsingforsko-
mité.

Lilleås viser blant annet til 
en fersk rapport fra den 
sveitsiske parlamentarike-
ren Dick Marty på vegne av 
Europarådet, som dokumen-
terte forbrytelser mot koso-
voserbere og andre som er 
anklaget for å ha støttet Ser-
bia under konflikten i 1999. 

Marty-rapporten kritiserer 
de internasjonale organisa-
sjonene som skulle sørge for 
orden i Kosovo for å ha av-
stått fra straffeforfølgelse av 
kosovoalbanske ledere, og 
for å sette en kortsiktig poli-
tisk stabilitet i Kosovo over 
rettsstatens prinsipper.

alfs@klassekampen.no

– Gjentar gamle feil
FAKTA

KFOR i Kosovo:
n Etter Natos 
bombekrig 
mot 
Jugoslavia i 
1999 ble en 
stor 
fredsbeva-
rende styrke 
– KFOR 
(Kosovo 
force) – satt 
inn i den 
splittede 
provinsen 
Kosovo, der 90 prosent av 
befolkningen er etniske 
albanere.
n På det meste har styrken 
bestått av 50.000 soldater, nå 
er cirka en tidel igjen.
n Den tidligere norske 
presseoffiseren Kristian Kahrs 
mener at Nato sviktet totalt i 
oppfølging av krigen, der de 
skulle beskytte kosovoalba-
nerne mot etnisk rensing.
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Ut av 
regjeringen

Liv Signe Navarsete – din reaksjon i Nordfjordeid er forståelig, men lite gjennomtenkt og klok. Kanskje hadde du dårlig samvittighet for at du ikke nådd fram i regjeringen, men da må du rette skytset mot dem som virkelig fortjener det, nemlig maktarrogante Ap og Jens Stolten-berg. Bry deg ikke om medias vinklinger av saken. Grasrotas mening er viktigst, og der er det mange som forstår dine frustrasjo-ner. Årsaken til at velgeren reagerte var sikkert at hun stolte på deg og Sp 

som garantister for at lokalsykehu-sene skulle bestå, men så sviktet du og Sp, og hennes skuffelse ble deretter. Husk, 90 prosent av befolk-ningen støtter opprettholdelse av lokalsykehusene, og de foreslåtte endringene vil endre livssituasjonen for mange mennesker, både blant ansatte og lokalbefolkning for øvrig.Det er derfor like naturlig og menneskelig ar hun reagerte som hun gjorde, akkurat som din reak-sjon var naturlig og menneskelig – men ubetenkt. Din vrede må rettes mot problemet: at Sp i det siste har blitt drevet fra skanse til skanse i sak etter sak. Det er slik vi på grasrota oppfatter Sps dilemma, og hvis denne situasjonen fortsetter særlig lenger vil avskalling av velgere ta til.Hvis det forhandlede resultatet i Soria Moria 2 er så dårlig at Sp (og SV) til stadighet blir overkjørt, er det bedre å kaste kortene og la Ap grave sin egen grav alene. For det er ikke tvil om at Aps maktarrogante 

framferd i DLD-saken, lokalsykehu-sene, tvangssammenslåing av kommuner og deres generelle distriktsfi endtlighet, kommer til å gi mange sår framover – og det fortje-ner partiet når dets ledelse ikke lytter til grasrota. «Folk fl est» forstår ikke hvorfor landet vårt i dag ikke har råd til en akseptabel velferd for sin befolkning, men i stedet fremstår som et fattig og sentralstyrt land!  Må ærlig talt si at jeg ikke trodde at jeg kom til å anbefale Sps ledelse å tre ut av det rødgrønne samarbeidet etter så få år, men siden Ap turer fram på denne arrogante måten mot Sp (og SV) synes jeg det er riktig å la Ap alene møte folkets vrede for nedbyggingen av landet. Ta Sp ut av regjeringssamarbeidet, Liv Signe Navarsete!
Bjørnar Hågensen, lokalpolitiker og tillitsvalgt for Sp

bjornar@haagensen.com

Sivilisert Frp? 

Før meningsmålingene var et faktum, antok mange at Frp ikke ville falle på meningsmålingene til tross for Birkedal-saken. Professor i sammenlignende politikk, Tor Midtbø, påpekte at Frp-velgere ikke er så opptatt av moralske spørsmål, og dermed tilgir lettere og fortere. Det kan virke som om han tok feil.Velfunderte antagelser til tross, så kan det virke som om Midtbø har glemt en vesentlig ting: Frp-velgere hater pedofi le og voldtektsforbrytere. Faktisk er hatet så sterkt, at selv Birkedal talte for å kastrere overgri-pere. Det var før han selv ble avslørt riktignok. Siv Jensen og hennes partifeller er fl inke til å hyle opp om alle voldtektene som blir begått av ikke-vestlige innvandrere. Det sies at alle overfallsvoldtekter blir begått av afrikanere uten respekt for kvinner. Tall og fakta fra Norges storbyer viser en helt annen virkelighet, og i tillegg har politiadvokat Ingunn Hodne gjort det klart at en rekke voldtekter begått av etniske nord-menn, aldri kommer med i statistik-kene. Nå har de triste mørketallene fått et ansikt, og det ansiktet heter Trond Birkedal. Det passet nok Frp meget dårlig, ettersom dette er det partiet som mer enn noe annet politisk parti liker å peke fi nger mot antatte voldtektsmenn.

Hvert år voldtas 16.000 personer i Norge. 90 prosent av tilfellene blir aldri kjent for politiet. Kun en prosent av de anmeldte voldtektene fører til domsavsigelse. Voldtekt og overgrep skjer i alle samfunnslag og i alle politiske parti. Et sivilisert samfunn bør våge å ta debatten på et høyere nivå enn hva Frp har gjort. Det er slettens ikke bare i patriakal-ske, afrikanske miljø at man forgri-per seg seksuelt. De som våger å påstå det, spytter et stort fl ertall av voldtektsofre midt i ansiktet.
Anna Kathrine Eltvik,bystyrekandidat for Rødt i Bergen

akeltvik@broadpark.no

Takk for en 
fi n debatt!

Etter Line Baugstøs siste innlegg 2. april, har vi nå fått klarlagt at Norsk forfattersentrum er en skjønnlitte-rær forening, som ettertrykkelig og på demokratisk vis har bestemt ikke å inkludere sakprosaforfattere, men som likevel formidler sakprosa når denne er skrevet av fi ksjonsforfattere, eller eventuelt når slik formidling skjer i regi av NFs samtidige rolle som nasjonal aktør, i hvilke tilfelle NF får midler av kulturdepartemen-tet for å ivareta både skjønn- og saklitteratur, men dog, som Baugstø påpekte 2. april, ikke kan pålegges – og jeg tillegger forventes – å ivareta dem i like stor grad. Jeg takker med dette for oppklaringen. Jeg har ingen fl ere spørsmål.

Simen Sætre,
forfatter

simensetre@hotmail.com 

NATO
Kristian Kahrs

24. mars 1999 gikk Norge og Nato til krig mot Jugoslavia fordi de nektet å signere Rambouillet-avtalen, og i januar 2000 sendte den norske regjeringen meg til Kosovo som major og presseoffi ser for å repre-sentere KFOR, Natos fredsbevaren-de styrke. 
Selvfølgelig fantes det grunner til bombingen av Jugoslavia, men jeg kan ikke nevne ett eneste land som ville ha akseptert Rambouillet-avta-len. Ifølge denne ville Natos styrker har fritt leide over luft, sjø og vann på hele Jugoslavias territorium. Ikke desto mindre, jeg var ikke en del av Nato på denne tiden, og derfor kan jeg ikke beklage bombingen av Jugoslavia.

Vår jobb i KFOR, i henhold til FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1244 og den militærtekniske avtalen, var å beskytte serbere og ikke-albanere mot hevn fra den albanske majorite-ten, men vi sviktet, vi sviktet totalt. Mens vi hadde ansvaret for sikkerheten, ble 250.000 serbere og ikke-albanere etnisk renset fra Kosovo. Selvfølgelig forsvarer jeg ikke den etniske rensingen av 800.000 albanere under Nato-bom-bingen, men dette var det den jugoslaviske regjeringen, ikke Nato, som var ansvarlige for. 
I KFOR gjorde vi etter min mening to 

hovedfeil:
1. Vi skulle ha 

innført unntaks-
tilstand fra dag 
en etter at vi 
hadde ansvaret i 
Kosovo 12. juni, 
1999. Da ville det ikke være noe spørsmål om hvem som bestemte. Enhver som bevegde seg utendørs etter mørkets frembrudd ville bli arrestert og satt i en leir en uke eller to, uansett om det dreide seg om en serber, albaner eller en annen minoritet. Vi var for opptatte av å spille rollen som frigjørere for albanerne.
2. Vi var for feige da vi tillot Kosovos frigjøringshær (UCK) til å omgjøres til Kosovos Beskyttel-seskorps i september 1999 og senere Kosovo Police Service. På denne 

måten fi kk kriminelle elementer en legitim status inn i Kosovos institu-sjoner. Den serbiske regjeringen har redegjort meget grundig for dette i en rapport fra 2003. Blant offi serene i KFOR var det mange som var ikke likte dette, men dette var et valg som ble tatt for å sikre oss at vi ikke ble angrepet av albanske ekstremister.
Forrige torsdag gikk jeg ut på serbisk dagsrevy og gav min personlige beklagelse fordi vi ikke var i stand til å beskytte serbere og ikke-albanere i Kosovo, og dette har 

vakt stor oppmerksomhet i serbiske medier.
Før jeg reiste til Kosovo, sluttet jeg i jobben for å studere forholdene i Kosovo, og jeg tilbrakte mye tid på Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). Derfor var jeg forberedt på å komme til et område hvor organisert kriminalitet var overalt. Likevel var jeg ikke forberedt på realitetene på bakken, og mens jeg jobbet i KFOR, var jeg ikke klar over at vi ikke gjorde vår jobb. Ikke desto mindre har jeg i lang tid følt en kollektiv skyld for å ikke være i stand til å 

beskytte Kosovos minoriteter.I september 2010 sendte norske myndigheter tilbake 70 kosovoser-bere som hadde søkt om asyl. Norge anerkjente Kosovo som en selvsten-dig stat i 2008, og samme år endret regjeringen praksis slik at kosovo-serbere ikke lenger hadde krav på beskyttelse. Det er en skam at Norge behandler kosovoserberne på denne måten. Vi skapte et fl yktningpro-blem, og dette er måten vi håndterer det på.

I februar i år hadde jeg planlagt å gjøre en profesjonell jobb som journalist med returnerte kosovo-serbere i Beograd, men jeg fi kk jeg en sterk personlig reaksjon. Det er ikke snakk om en posttraumatisk reaksjon, men jeg følte et tungt personlig ansvar, og jeg gråt. Men min personlige reaksjon kan også brukes til noe godt, og jeg håper å starte en debatt i Norge og andre Nato-land om det tunge moralske ansvaret med å gå til krig. Kan jeg endre på noe? Jeg vet ikke, men jeg skal prøve.
Som tidligere Nato-offi ser vil jeg beklage at vi ikke var i stand til å beskytte Kosovos minoriteter.

Kristian Kahrs,
tidligere KFOR-offi ser, bor og arbeider i Beograd

kristian@serbtrade.noSe også Asle Tojes kronikk mot Libya-krigen, side 27.

En Nato-offi ser beklager

TUNGT ANSVAR: KFOR-styrken sviktet totalt når det gjaldt å beskytte serbere og 
ikke-albanere mot hevn fra majoriteten i Kosovo, skriver Kristian Kahrs.   

FOTO: AFP/SCANPIX

«Vi var for opptatte av å spille rollen som frigjø-rere for albanerne»

SAKPROSA
Simen Sætre

VOLDTEKT
Anna Kathrine Eltvik

SP
Bjørnar Hågensen

Klassekampen  
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