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INTRODUKTION 
Robust mandat  

og robuste juridiske udfordringer 

Af Peter Vedel Kessing og Andreas Laursen* 

Introduktion. Robust mandat og robuste juridiske udfordringer 
Peter Vedel Kessing og Andreas Laursen 
Danmark*har siden 1948 udsendt personel til FN-observatør- og fredsbeva-
rende missioner, og der eksisterer således en lang tradition for danske styrke-
bidrag til internationale missioner. Der er imidlertid sket et markant skifte i 
missionernes karakter gennem de seneste godt 20 år. Mens de tidlige udsen-
delser var karakteriserede ved at være fredsbevarende og med en bemyndi-
gelse til at anvende magt, der var yderst begrænset, har de seneste danske bi-
drag overvejende været udsendt til konflikter, hvor ingen fred eller våbenhvi-
le eksisterede, hvor der var tale om egentlige kamphandlinger med et mandat 
til magtanvendelse, der afspejlede dette. Sidstnævnte omtales ofte som et 
»robust mandat«, og begrebet symboliserer og italesætter meget koncist det 
skifte, som dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik har undergået. Begrebet går 
således igen i adskillige folketingsbeslutninger om udsendelse af danske styr-
ker og defineres som en adgang til magtanvendelse, der går videre end selv-
forsvar til at omfatte gennemførelse af pålagte opgaver, herunder offensiv 
brug af magt. 
 Aktivismen har haft vidtrækkende betydning og konsekvenser for dan-
skerne og det danske samfund. Det gælder navnlig dem, der har været direkte 
berørt gennem udsendelse i missioner, og selvsagt frem for alt de dræbte og 
sårede og deres familier. Aktivismen har tillige sat sig mange og forskelligar-
tede spor: Vi har fået nye medaljer for faldne og sårede samt for tapperhed, 
mindemærker, og bataljemaleriet har fået en renæssance. Der er lavet en lang 
række journalistiske reportage-, dokumentar- og spillefilm samt skrevet et 

* Synspunkterne er udtryk for forfatternes personlige opfattelse og kan ikke tilskrives 
anklagemyndigheden eller nogen anden offentlig myndighed eller institution. 
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Peter Vedel Kessing og Andreas Laursen 

stort antal såvel fag- som skønlitterære bøger om forskellige aspekter af 
Danmarks deltagelse i internationale missioner.  
 Juraen har på mange forskellige niveauer indtaget en central rolle i den 
danske indsats, en rolle, for hvilken skiftet til missioner med et robust mandat 
har haft stor betydning. Således er danske beslutningstagere blevet konfronte-
ret med spørgsmål vedrørende f.eks. lovligheden af brugen af danske styrker, 
ligesom danske styrker gennem deres deltagelse i væbnede konflikter har stå-
et ansigt til ansigt med ganske konkrete problemstillinger fra den humanitære 
folkeret og menneskeretten, som ikke nødvendigvis var beskrevet under ud-
dannelsen til soldat. Det har således været muligt at iagttage en voksende ret-
liggørelse af flere aspekter af krigsdeltagelsen.1 Ud over generel enighed om 
vigtighed af at overholde krigens love skyldes denne øgede opmærksomhed 
omkring juraen nok tillige, at legitimiteten af den danske krigsdeltagelse i høj 
grad var og er baseret på forestillingen om, at det sker i den gode sags tjeneste 
– og dermed selvsagt i overensstemmelse med internationale normer – her-
under fordi forsvarets, og dermed også den danske indsats, formål bl.a. er at 
»fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighe-
derne«, jf. forsvarslovens § 1. Vigtigheden heraf har tillige stået klar for for-
svarets ledelse, som det ses af den daværende forsvarsministers udmelding: 
»Det politiske fokus på disse [internationale] operationer er vokset betydeligt 
de seneste år. Det er ikke nok at forsikre om, at forsvaret følger gældende 
regler. Vi skal bevise over offentligheden, at vi rent faktisk gør det. Det stiller 
krav til løbende opmærksomhed, og det har optaget en betydelig del af vores 
arbejde i 2005.«2 På trods af denne indsigt kan man bl.a. på baggrund af de 
mange og gentagne historier i medierne konstatere, at problemstillingerne 
omkring f.eks. tilbageholdelse af personer og håndtering af disse vedholden-
de har udgjort en udfordring.3 Det er nok ikke urimeligt at konstatere, at det 

1. Om juraens voksende rolle, se overordnet f.eks. Anders Henriksen: »Vejen mod den 
»rigtige« beslutning i krig ender ikke altid ved juraen« i Militært Tidsskrift, 136. år-
gang, nr. 3, 2007, side 283-291 og samme: »Jura som strategi og Danmark i krig« i 
Kristian Søby Kristensen (red.): Danmark i krig: Demokrati, politik og strategi i den 
militære aktivisme, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013, side 133-152. Se tilli-
ge nr. 1 af Udenrigs fra 2009, der som hovedtema havde »juridificeringen af uden-
rigspolitikken« eller »juristernes fremmarch i udenrigspolitikken« – dog ikke kun i 
Danmark. 

2. Årlig redegørelse, 2005, Forsvarsministeren, side 2. 
3. F.eks. gjorde uklarhed om definitionen på en »tilbageholdt person«, at det korrekte 

antal personer tilbageholdt af danske styrker i 2011 viste sig nærmere 500 end de op-
rindelige 198, se Anders Henriksen: »Fanger, folkeret og »brite-finter«« i Økonomi & 
Politik, vol. 87, nr. 1, 2014, side 6-15. Tilbageholdelsen af personer har tillige dannet 
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