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Afrika 15
Asia 9
Midtøsten 6
Europa 3
Amerika 1

INTERNASJONAL konflikt mellom 
Armenia – Aserbajdsjan               
om Nagorno-Karabakh

INTERN konflikt i Tyrkia med PKK    
og utbrytergruppen TAK samt ISIS

INTERN konflikt i Ukraina siden 2014, 
som nå er blitt INTERNASJONAL med 
Russlands invasjon 2022

Kilde: Universitat Autònomia de Barcelona (2021: 20). 

34 VÆPNEDE KONFLIKTER I 2020



Hvor er den store fredsbevegelsen som kunne samlet seg 
foran parlamenter verden over, og krevd av våre folkevalgte 
eller våre diktatorer å besinne seg. 

Om å legge våpnene ned, om ikke å ofre våre unges liv,    
eller be dem drepe et medmenneske som heller ikke          
har noe med denne konflikten å gjøre – egentlig.

SAVNET: FREDSBEVEGELSEN
Linn Stalsberg, Agenda 
Magasin 22. januar 2022



DØD OVER NITTITALLET
Ola Svenneby, Trønderdebatt 

24. februar 2022

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger politikere 30 år eldre enn meg 
har berettet om murens fall og Sovjets kollaps. 

Det førte til flere demokratier, færre kriger og stor økonomisk vekst 
gjennom 90-tallet. «The end of history», erklærte statsviteren Francis 
Fukuyama. Nå vil alle land bli som oss. Frie, demokratiske og liberale.

Dagens eldre politikere, de som opplevde nittitallet, har i all hovedsak 
ført en politikk som hviler på det samme verdenssynet. 

I god etterpåklokskap er det vanskelig å beskrive dem                         
som noe annet enn grenseløst naive.



NÅ ER KRIGEN EN REALITET
Julie Wilhelmsen, Aftenposten 

2. mars 2022

HENGER UT FORSKERE. Nå er krigen en realitet. Betyr det at 
diplomatiske kanaler ikke skulle vært forsøkt? Eller at vestlige land ikke 
skal vurdere om et annet utfall kunne vært mulig?

En del røster (mer eller mindre russlandkyndige) i norsk offentlighet 
har de siste dagene uttalt seg som om de har visst at denne 
omfattende krigen hele tiden var Putin-statens plan A. 

Det er forstemmende.

De bruker krefter på å slå seg på brystet og si «de hadde rett». (...)

Mer enn noensinne gjelder det å forstå hvilken fiende vi står overfor, 
synliggjøre dilemmaene og vurdere om det er mulig, fra vår side, å 
gjøre noe for å begrense katastrofen. 


