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Sør Libanon 1987: Hizbollah 

• En ny type terrororganisasjon? 

• Åpent støttet av stater. 

• En klar  og langsiktig strategi og målsetting. 

• Ukonvensjonelle metoder. 

• Skapte tredjepart i konflikten og utnyttet 
denne til egen fordel.  

• Spesialiserte seg på gisseltaking i stort format. 





Al Shabaab 

• Samarbeider med Al Qaeda. 

• Samarbeider med Boko Haram. 

• Grenseoverskridende. 

• Skaper tredjepart. 

• Involvert i organisert kriminalitet. 

• Stort innslag av vestlige 
medlemmer. 

• Stort kontaktnett i diasporaen i 
Vesten. 

• Støttes av stater. 

 



Utfordringer I 

• Organisasjonene har kontakter i nær sagt alle land. 

• Organisasjonenes ledere har vestlig utdannelse og 
lange opphold i Vesten. 

• Kjenner Vesten og vår måte å tenke på. 

• Sosiale medier gir rask og sikker kommunikasjon. 

• Vanskelig å etablere sikre lokale kontakter. 

• Korrupsjon er normalen i de fleste ustabile områder. 

• Vanskelig eller umulig  å foreta personundersøkelse. 

 



Utfordringer II 

• Språkproblemer fører ofte til misforståelser og 
liten presisjon.  Ikke glem at dialekter eksisterer. 

• Mennesker i ustabile områder med krig og 
konflikt søker til sine egne, klaner og storfamilier. 

• Kulturforståelse/-kunnskap har ofte liten verdi. 
• Etniske, religiøse og politiske motiver erstattes 

ofte av organisert kriminell virksomhet når 
konflikten varer ved.  

• Myndigheter og politi er ofte ikke hva vi er vant 
til. 



Utfordringer III 

• Ofte lang avstand til norske utenriksstasjoner som 
ofte har små ressurser.  

• Ustabile kommunikasjoner telefon og internett.  

• Aldri undervurder partenes evne til elektronisk 
overvåkning. 

• Industrispionasje er en stor industri. 

• Opprettholde evnen og muligheten til å kontrollere 
inngåtte avtaler og lignende. 

• Tenk alltid verste utfall.   



Utfordringer IV 

• Dyden er forlengst tatt på den norske 
fredsnasjonen (”naive nordmenn”). 

• Manglende informasjon om situasjonen i det 
aktuelle området og omliggende områder. 

• Manglende trening i å takle uventede og 
kritiske situasjoner. 

• Mangler system for oppsamling, analyse  og 
distribusjon av informasjon. 

• Ingen hukommelse/database for informasjon. 



Worst case? 



Takk for oppmerksomheten! 
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