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Norges krigføring i Libya 
 

Vi viser til din henvendelse datert 13.mai i år der du tar opp spørsmål knyttet til en 

uttalelse preses avga i forbindelse med FN-aksjonen i Libya i 2011.  

 

På det tidspunkt da uttalelsen du viser til falt, deltok Norge med F-16 jagerfly i en FN-

støttet innsats i Libya. Våren 2011 var oppdraget klart definert: FNs sikkerhetsråd hadde 

vedtatt to resolusjoner, nummer 1970 og 1973, for å beskytte sivilbefolkningen i landet. 

Beskyttelsen kunne også skje med militærmakt.  

 

Bruken av militærmakt i Libya var omdiskutert allerede da, men den norske 

utenriksministeren endret mening da FN-resolusjonene kom. Selv om debatten fortsatte 

utover våren og sommeren 2011, sluttet store deler av den norske oponionen seg til 

Norges innsats i krigen og begrunnelsen for den. Også store norske 

bistandsorganisasjoner sluttet opp om det de oppfattet som en humanitær intervensjon. 

 

Når også Den norske kirke ved preses uttrykte sin støtte til dette, var det med megen 

ambivalens, men også i tillit til de autoriteter og institusjoner som må forutsettes å ha 

kompetanse knyttet til utenrikspolitikk. I dette spørsmålet var kompetansen representert 

ved de råd og anbefalinger som ble utledet fra holdningen til FN og norsk 

utenrikstjeneste, og som vi anser det verdt å lytte til i slike komplekse spørsmål. Det er 

lett i ettertid å se at innsatsen i Libya neppe førte til det man ønsket, men på det 

daværende tidspunkt fant vi det naturlig å uttrykke støtte til den norske regjeringen i 

deres tilslutning til det som var verdenssamfunnets politikk 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Helga H. Byfuglien  

preses 
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