
 
 
 
 

KRIG PÅ SYMBOLER 
Beskyttelse af kulturelle genstande under væbnet konflikt 

 
 

War on Symbols 
Protection of Cultural Property during Armed Conflict 

 
 

 
 

 
Amalie Sode Lund 

Copenhagen Business School 
 

 
 
 
 
Cand.ling.merc. Europæiske studier og fransk 
Vejleder: Kristian L. Nielsen 
Anslag: 179.228 



 2 

Indholdsfortegnelse 
Abstract 3 
Introduktion 4 

Problemfelt og fremgangsmåde 7 
Kulturteoretisk og identitetspolitisk perspektiv 9 

Internationale aftaler i historisk perspektiv 13 
Lieber-instruktionen 14 
Roerich-pagten 17 
Haag-konventionen af 1954 20 
Haag-konventionens anden protokol 25 
Haag-konventionens rækkevidde 28 
Delkonklusion 32 

Udvikling i krigsførelse 33 
Fra interstatslig til intrastatslig konflikt 35 
New Wars 36 
Fem hypoteser om New Wars 38 
Distinktion mellem traditionel krig og New Wars 41 
Globalisering 42 
Identitetspolitik i nutidige konflikter 44 
New Wars i Syrien 46 
Kulturarvens rolle i New Wars 48 
Delkonklusion 51 

Islamisk Stat som ikke-statslig aktør 52 
Den historiske baggrund for Islamisk Stat 53 
Islamisk Stats organisatoriske struktur 55 
Islamisk Stats ideologi 57 
Islamisk Stats ødelæggelse af kulturarv 58 
Delkonklusion 59 

Kulturel ødelæggelse i Syrien 62 
Forskellige typer kulturel ødelæggelse 63 
Kulturel verdensarv i Syrien 64 
Aleppo 65 
Bosra 67 
Palmyra 68 
Den syriske hær i Palmyra 68 
Islamisk Stat i Palmyra 70 
Delkonklusion 72 

Afrunding 76 
Diskussion og perspektivering 76 
Konklusion 79 

Litteraturliste 82 
 



 3 

Abstract 
The protection of cultural heritage is based on international agreements and accordance 

between sovereign states. UNESCO’s Convention for Protection of Cultural Property in 

the Event of Armed Conflict is the most important international instrument to protect cul-

tural heritage in the event of war. The Convention represents a specific perception of 

world order where sovereign states are the absolute actors in international relations and in 

wars. By outlining a paradigm shift in warfare, obtained by a changing world order, I 

identify how international cultural heritage and its protection are challenged today by an 

increasing number non-state actors and their intentional destruction of cultural heritage.  

 

The Clausewitzian view of war, as conflict between sovereign states, has been predomi-

nant in the 20th century. This view has thus guided the international preventive and regu-

latory means of war conduct, including protection of cultural heritage. However the inter-

state wars that dominated the 20th century have recently been partly replaced by intrastate 

wars where non-state actors, such as Islamic State, play a significant role. This change, 

dubbed New Wars, reflects a paradigm shift in warfare where methods, actors and goals 

have changed. Contemporary conflicts are increasingly fragmented, and often character-

ized by ethnic tensions, inequality and corruption, with causes and consequences at local 

and global scale. Often, these conflicts take place in weak or failed states as attempts to 

gain authority and legitimacy. Often, identity politics are a driving mechanism is these 

conflicts and cultural heritage becomes a target.  

 

The identity aspect in New Wars often manifests itself in the destruction of symbolic ob-

jects that represent a specific ethnic group. The destruction of specific objects thus threat-

ens specific cultures questioning the legitimacy of their identity. New non-state actors, 

such as Islamic State, use intentional destruction of cultural heritage as a means of domi-

nation and provocation. In New Wars cultural heritage is threatened and cultural property 

is destroyed as part of a political or religious agenda. New Wars thus challenge the foun-

dation of UNESCO’s Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of 

Armed Conflict and the idea of universal cultural heritage with non-state actors, new 

methods and new goals.  
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Introduktion 
Idéen om kulturarv har stor betydning for menneskets tilværelse og er med til at definere 

identiteter, fortælle historie og forstærke narrativer for forskellige befolkningsgrupper. 

UNESCO1 betegner begrebet kulturarv som kulturelle elementer, der anses for at repræ-

sentere etniske fællesskabers historie og identitet (UNESCO 2016). Den mangfoldige 

kulturarv understreger dermed forståelse, anerkendelse og accept af hinanden og kan fun-

gere som et middel til at forstå både sin egen og andres kulturelle ophav og identitet. 

Denne rolle som symbol på mangfoldighed og repræsentation af forskellige identiteter, 

gør kulturarv både skrøbelig og potent. Da man i det internationale samfund har opfattet 

kultur som et betydningsfuldt fundament for skabelsen af identitet og som værdifuld for 

menneskets kollektive narrativ, samt for vores forståelse af historien, har man ofte betrag-

tet den som noget, der burde være hævet over konflikt og uenigheder. Kulturarvens re-

præsentation af forskellige befolkningsgrupper betyder, at monumenter og bygninger ik-

ke blot er materielle objekter, men repræsenterer en vis identitet og kultur og dermed til-

lægges en symbolsk værdi. Den unikke værdi, som på den ene side gør kulturarv potent, 

gør den samtidig også skrøbelig og udsat, netop fordi man understreger for omverdenen, 

at akkurat dette monument eller denne bygning er betydningsfuld og repræsenterende for 

en bestemt gruppes kulturelle enhed og identitet.  

 

Kulturarvens fortælling om en bestemt kulturel identitet beriger ikke kun den givne kultur, 

men hele verdenssamfundet. Denne kollektive værdi har været grundlaget for den gene-

relle opfattelse af, at kulturelle genstande bør være hævet over konflikt og ikke må lide 

last under uenigheder mellem forskellige grupper. Men selvom det internationale sam-

fund har argumenteret for, at kulturarv skulle være fredet, da den tilkommer alle befolk-

ningsgrupper, har den ofte været et offer i konflikter.  

 

Kulturarven har ofte lidt under konflikter, men af forskellige årsager. Blandt historiske 

ødelæggelser, har visse været særligt i øjenfaldende, heriblandt bombningen af katedralen 

i Rheims og afbrændingen af universitetsbiblioteket i Leuven under første verdenskrig, 

                                                
1 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
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bombningen af Dresden under anden verdenskrig, ødelæggelsen af byen Dubrovnik un-

der den jugoslaviske borgerkrig og senest ødelæggelsen af den antikke kulturarv i Pal-

myra. Således er kulturarv blevet ødelagt i krig og konflikter af forskellige årsager og 

ødelæggelserne har været både tilsigtede og utilsigtede.  

 

Man kan kategorisere ødelæggelse af kulturarv på flere forskellige måder, alt efter hvor-

dan og hvorfor kulturelle genstande bliver ødelagt. I dette speciale beskriver jeg tre for-

skellige slags kulturel ødelæggelse, der hver især har forskellige formål; kulturel ødelæg-

gelse som collateral damage, plyndring og smugling af kulturelle genstande, samt tilsig-

tet kulturel ødelæggelse. I tilfælde hvor strategiske militære mål har været placeret i nær-

heden af kulturelle monumenter, har angreb på de militære mål ofte haft konsekvenser for 

den omkringliggende kulturarv. Denne utilsigtede ødelæggelse af kulturarv betegnes som 

collateral damage. Kulturel ødelæggelse som collateral damage er således ikke en be-

vidst ødelæggelse af kulturarven, men i højere grad en konsekvens af militære angreb. 

Denne form for ødelæggelse er et resultat af manglende kulturbeskyttende militærstrategi 

og viser, hvordan kulturarvens værdi undergraves i krigsførelse. Andre gange kompro-

mitteres kulturarv på grund af smugling og salg af kulturelle skatte på det sorte marked. 

Dette sker oftest som et forsøg på at skabe en lukrativ indtægtskilde. I disse tilfælde be-

tragtes kulturarven som en vare, frem for et historisk vidnesbyrd om kulturer og identite-

ter. Også denne form for ødelæggelse understeger en manglende respekt for kulturarven 

og det, som den repræsenterer. Endelig ødelægges kulturarv på grund af dens symbolske 

værdi, som et forsøg på at angribe og true den identitet, som de kulturelle genstande re-

præsenterer. Denne form for ødelæggelse er tilsigtet og i modsætning til de to andre for-

mer for ødelæggelse har denne decideret til hensigt at destruere kulturarv. Her er ødelæg-

gelsen ikke kun et tegn på manglende respekt, men derimod et reelt angreb på kulturar-

ven og det, som den repræsenterer. Jeg fokuserer i særdeleshed på denne form for tilsigtet 

ødelæggelse, som i særlig grad kendetegner intrastatslige konflikter, hvor identitet er et 

væsentligt omdrejningspunkt.  

 

Gennem tiden har det internationale samfund flere gange forsøgt at lave et kodeks, der 

skulle understrege en fælles enighed om, at kulturarv var hævet over konflikt. I 1954 
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skrev man Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 

Conflict (herefter Haag-konventionen eller blot Konventionen) i UNESCO-regi, som i 

dag er den aktuelle aftale på området. Med underskrivelse af Haag-konventionen, aftalte 

man på statsplan at undgå kulturel ødelæggelse i konflikter så vidt som muligt. Når man 

læser Haag-konventionen er der en generel forudsætning om, at alle stater er enige om 

den internationale kulturarvs værdi. Haag-konventionen har en forebyggende tilgang i 

forhold til hvordan kulturarv skal forsikres og beskyttes, når der opstår konflikt. Denne 

tilgang og antagelse om, at stater er de agerende parter, understreger at Konventionen 

blev udarbejdet i en specifik international kontekst og med en bestemt type konflikt for 

øje. 

 

Efterhånden har den internationale samfundsorden dog ændret sig og der er sket et para-

digmeskift i krigsførelse, hvor ikke-statslige aktører spiller en større politisk rolle i kon-

flikter. Dette paradigmeskift i krigsførelse understreges af, at størstedelen af konflikter i 

dag er intrastatslige frem for interstatslige. I en nutidig international kontekst ser man 

derfor flere krigsførende aktører, som ikke repræsenterer stater og som benytter sig af 

ødelæggelse af kulturarv som et strategisk element i krigsførelse. Det betyder, at interna-

tionale aftaler som Haag-konventionen, der bygger på en bestemt opfattelse af krig og 

samfundsorden, udfordres i en nutidig kontekst. Eftersom de fleste konflikter i dag ud-

spiller sig mellem ikke-statslige aktører, som ikke anerkender disse internationale ret-

ningslinjer for kulturarvsbeskyttelse, kan det derfor diskuteres hvorvidt Konventionens 

anvendelighed er udfordret, idet den er baseret på mellemstatsligt samarbejde og en enig-

hed om kulturarvs bevaringsværdighed.  

 

Med udgangspunkt i Haag-konventionens kontekstbestemte anvisninger og udviklingen i 

moderne krigsførelse, vil jeg undersøge følgende problem: 

 

Hvorledes er UNESCOs Haag-konvention udfordret i en nutidig kontekst, hvor ikke-

statslige aktører fører identitetspolitisk krig? 
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Problemfelt og fremgangsmåde 

Interessen for denne problematik udspringer af overvejelser om kulturarvs tillagte værdi 

og politiske rolle i det internationale samfund. Derfor laver jeg denne undersøgelse for at 

belyse hvordan kulturarv betragtes, behandles og beskyttes i tilspidsede situationer, med 

politiske spændinger og hvorvidt håndteringen er tidssvarende. Jeg vil i dette speciale 

fokusere på kulturel ødelæggelse historisk, nutidigt og konkret og dermed belyse både 

årsagerne til dannelsen og udviklingen af Haag-konventionen, samt undersøge hvordan 

beskyttelse af kulturarv udfordres i en nutidig kontekst. Ved at skitsere vigtige internatio-

nale aftaler, der netop bearbejder håndteringen af kulturarv, vil jeg med andre ord, give et 

historisk overblik over, hvordan det internationale samfund gennem nyere tid har forsøgt 

at implementere regler for kulturarvsbeskyttelse. Efter at have kortlagt fortløbende aftaler 

som behandler kulturarvsbeskyttelse, vil jeg kigge nærmere på hvordan kulturarvsbeskyt-

telse håndteres i dag gennem den aktuelle Haag-konvention. Når de internationale regel-

sæt er etableret, vil jeg således vurdere Konventionen og undersøge dens rækkevidde i 

nutidige konflikter, samt konstatere hvorvidt og hvordan den bliver opretholdt i dag.  

 

Med en identitetspolitisk tilgang tager jeg udgangspunkt i Mary Kaldors teori om New 

Wars, og jeg vil beskrive et paradigmeskift i krigsførelse, der udfordrer det internationale 

samfunds samarbejde blandt andet i forhold til beskyttelse af kulturelle genstande under 

væbnet konflikt. Jeg bruger både identitetspolitik og globalisering til at forklare udviklin-

gen af krigsførelse og som mobiliseringsfaktorer i New Wars. Således etablerer jeg et te-

oretisk perspektiv med New Wars, hvorigennem jeg vil vurdere Haag-konventionens 

rækkevidde i aktuelle kontekster. Jeg vil altså eksemplificere kulturarvens udfordringer i 

dag i en aktuel konflikt, der understreger aktuelle New Wars-tendenser. Jeg tager ud-

gangspunkt i Islamisk Stat som en ikke-statslig aktør, der spiller en væsentlig politisk rol-

le i konflikten i Syrien, og undersøger, hvorvidt organisationen passer ind i et New War-

teoretisk perspektiv. Jeg vil endvidere undersøge, hvordan Islamisk Stat benytter sig af 

tilsigtet kulturel ødelæggelse som en del af deres strategiske krigsførelse. Derudover vil 

jeg belyse ødelæggelsen af kulturarv i Syrien og undersøge hvem der står bag. Jeg vil i 

særdeleshed fokusere på kulturelle ødelæggelser i Palmyra, som i de seneste år har vakt 

stor international opmærksomhed. 
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Jeg benytter mig af teorier omkring identitetspolitik og New Wars, som understøttende 

teorier til at forklare, hvem der er aktører i nutidige konflikter, samt hvilke motiver de har, 

for på den måde at undersøge hvorvidt Haag-konventionen udfordres i en nutidig kon-

tekst. Specialet er opdelt i tre dele, der hver især forklarer det historiske, det nutidige og 

det konkrete aspekt af beskyttelse af kulturelle genstande under væbnet konflikt. Det hi-

storiske aspekt forklarer grundlaget for internationalt samarbejde omkring kulturarvsbe-

skyttelse og vurderer den aktuelle Haag-konvention, mens det nutidige aspekt skildrer et 

paradigmeskift i krig. Endelig, som det konkrete aspekt, eksemplificerer jeg Konventio-

nens udfordringer i en aktuel konflikt. Denne opdeling af specialet belyser henholdsvis de 

historiske forudsætninger for kulturarvsbeskyttelse og den aktuelle instrumentalisering, 

nye tendenser i krigsførelse og endelig hvordan der tages hånd om kulturarv og beskyttel-

se i en konkret nutidig konflikt. Kapitlerne i hver af de tre dele afsluttes med en delkon-

klusion, der analyserer og sammenfatter iagttagelserne. 

 

Jeg har benyttet Anthony D. Smith og Benedict Andersons teorier om nationalisme til at 

forklare bevæggrundene for etnisk mobilisering og til at illustrere hvordan identitetspoli-

tik spiller ind i nutidige konflikter. Derudover har Mary Kaldors teori om New Wars, der 

beskriver et nyt krigsparadigme, været udgangspunktet for at forklare hvorfor og hvordan 

Konventionen udfordres i en nutidig kontekst. Jeg har brugt Kaldors begreb om New 

Wars til at forstå, hvordan nutidige konflikter udvikler sig og til at se, hvordan nye aktø-

rer, mål, metoder og finansiering spiller en afgørende rolle i aktuelle konflikter. Kaldors 

definition af New Wars, som en ny og intrastatslig form for krig, giver anledning til at se, 

hvordan den komplekse konflikt i Syrien er karakteriseret af et paradigmeskift i krigsfø-

relse. Jeg har derfor fokuseret på, hvorledes konflikten adskiller sig fra traditionel krig, 

idet aktørerne er ikke-statslige, at målene i højere grad er identitetspolitiske, frem for ide-

ologiske, at metoderne ofte inddrager civile mål, og endelig, at konflikterne finansieres af 

private aktører og lyssky handel med ressourcer. I forhold til de fire parametre, som Kal-

dor fremhæver, er konflikten i Syrien i høj grad en New War. 

 

Det identitetspolitiske grundlag i nutidig krigsførelse spiller en stor rolle i udviklingen af 

konflikter. For at forstå, hvad identitetspolitik indebærer, har jeg derfor benyttet mig af 
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Smiths nationalismebegreb og i særdeleshed det etnosymbolske nationalismeparadigme, 

der forklarer, hvordan følelsesmæssig tilknytning til en bestemt etnisk gruppe kan frem-

provokere fanatiske handlinger. Ved at kombinere Smiths teori om kulturel og etnisk af-

finitet med Kaldors teori om identitetsbaseret krigsførelse, har jeg fået en bestemt analy-

tisk linse, hvorigennem konflikten i Syrien kan anskues. Tilsammen kan begreberne såle-

des forklare, hvad der sker i Syrien på konkret plan og samtidig bruges til at belyse ud-

fordringerne som det internationale samfund står over for i forhold til konventionspolitik, 

med udgangspunkt i UNESCOs Haag-konvention. 

 

Specialet bygger på åbne kilder og tager afsæt i UNESCOs Haag-konvention, samt andre 

internationale konventioner som empirisk materiale. Gennem åbne databaser, har jeg til-

egnet mig akademiske artikler, der beskriver og vurderer disse aftaler og beskyttelsen af 

kulturarv ud fra et aktuelt synspunkt. Ved hjælp af vurderingsrapporter, udarbejdet af ar-

kæologer, har jeg dannet mig et overblik over omfanget af kulturel ødelæggelse under 

aktuelle væbnede konflikter. 

 

Kulturteoretisk og identitetspolitisk perspektiv 

Kulturarvsbeskyttelse forudsætter, at kulturelle genstande har en universel værdi for 

mennesket. For at forstå denne tankegang vil jeg kort skitsere et kulturteoretisk perspek-

tiv, som danner rammen for værdsættelse af kulturarv. Tager man udgangspunkt i Su-

sanne Langers argumentation om kunstens kulturelle vigtighed er kunst og kultur driv-

kraften bag den menneskelige udvikling, både socialt og individuelt og det symbolske 

udtryk, som kulturelle genstande repræsenterer, er med til at udvide vores verdensforstå-

else udover vores egne oplevelser (Langer, 1966: 8). I forlængelse af denne opfattelse, er 

kulturelle artefakter samtidig en måde, hvorpå specifikke grupper kan udtrykke og mani-

festere deres etniske identitet og dermed legitimere deres eksistens (Van der Auwera, 

2013: 1). Kigger man længere tilbage har både Friedrich Schiller og Friedrich Nietzsche 

diskuteret den kulturelle vigtighed af kunst. Ifølge Schiller kan kunsten både forme og 

vække det menneskelige sind og samtidig er kunsten det eneste, der kan forene menne-

sker med menneskeligheden (Schiller, 1794: 13). På den måde opfatter Schiller kunsten 

som et middel til at forstå vores historiske ophav og kan dermed være med til at forbedre 
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mennesket. Ifølge Nietzsche er livet baseret på fremstillinger, opfattelser og perspektiv-

isme, der alt sammen kommer til udtryk gennem kunst (Nietzsche, 1999: 9). Verden, som 

vi erfarer den som individer, kan derfor kun retfærdiggøres som et æstetisk fænomen og 

kunsten er menneskets metafysiske aktivitet, der illustrerer vores opfattelse af livet (Ni-

etzsche, 1999: 8).  

 

Ud fra denne kulturteoretiske ramme spiller historiske og kulturelle monumenter en vig-

tig rolle for forståelsen af historien og nuanceringen af den menneskelige natur og identi-

tet. Fortiden er nødvendig for at kunne forstå nutiden og dermed kunne forme fremtiden. 

Derfor er det en forudsætning for den menneskelige udvikling, at vi har en historisk for-

ståelse, der kan sætte vores eksistens i relief for derfor at kunne analysere og forstå både 

nutiden og fremtiden (Stone, 2012: 272). Kulturarven er derfor et vigtigt element i den 

menneskelige historie og udvikling, og den er beskyttelsesværdig, fordi den har betyd-

ning for menneskets eksistens og selvforståelse. På den måde etableres der en kulturteo-

retisk forbindelse mellem etik (den menneskelige selvforståelse) og æstetik (det symbol-

ske udtryk for den menneskelige selvforståelse). Derudover er beskyttelse af kulturarv en 

forudsætning for kulturel mangfoldighed. Ifølge Van der Auwera kan hverken demokra-

tiet eller det civile samfund eksistere uden kulturel mangfoldighed og respekt for denne 

(Van der Auwera, 2014: 251). Netop derfor er det vigtigt, at der værnes om kultur og i 

særdeleshed under væbnet konflikt, hvor der kan opstå etniske stridigheder, der truer spe-

cifikke gruppers identitetsmæssige legitimitet. 

 

Kulturarv spiller samtidig en væsentlig rolle i identitetspolitik. Kulturelle genstande re-

flekterer og manifesterer bestemte identiteter og kan således blive et mål i konflikter, der 

udspiller sig omkring identitet (Van der Auwera, 2012: 50, 2013a: 1). Ud fra den ansku-

else kan tilsigtet kulturel ødelæggelse være identitetspolitisk motiveret og baseret på en 

etnisk forankring. Den etniske forankring bygger på kulturelle tilhørsforhold og en fore-

stilling om et etnisk og kulturelt fællesskab med historiske rødder. Identitetspolitik er så-

ledes mobiliseret omkring nationalistisk, kulturel og etnisk selvforståelse og skaber der-

med et fællesskab og et fjendskab, der er forankret i en forestilling om ”os” og ”dem”. I 

forlængelse af Benedict Andersons beskrivelse af nationalisme som et forestillet fælles-
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skab, imagined communitiy, bliver identitetspolitik opbygget omkring et bestemt narrativ 

og en bestemt forståelse af historiske begivenheder (Anderson, 1991: 204). Anderson 

hævder, at nationalisme er den mest universelle legitime værdi i moderne politik og af 

samme årsag bruger flere grupper og organisationer nationalitet som et gyldigt grundlag 

for mobilisering (Anderson, 1991: 3). Samtidig understreger Anderson, at nationalisme 

kan moduleres og er i stand til at udvikle sig. Med varierende grader af selvbevidsthed 

kan nationalisme således transformeres og aktiveres i forskellige politiske og ideologiske 

konstellationer (Anderson, 1991: 4). 

 

Med udgangspunkt i Andersons teori udspringer identitetspolitik altså af en form for na-

tionalisme, og nationalismebegrebet er således tæt forbundet med brugen af identitetspo-

litik, som en mobiliseringsfaktor. Begge fænomener er forsøg på at skabe fællesskaber, 

og man kan tale om tre nationale idealer, som er grundlæggende i opbyggelsen af et iden-

titetsbaseret fællesskab; national autonomi, national enhed og national identitet (Smith, 

2003: 46).  Disse tre idealer er også tilstedeværende i identitetspolitik, hvor man forsøger 

at opnå autonomi ved at skabe en national enhed, gennem en identitet. Som Anthony D. 

Smith forklarer, er nationen (eller det etniske fællesskab) således en form for kultur og en 

politisk symbolik, der skaber en sammenhængskraft og tilknytning, som skal mobilisere 

borgerne til at elske deres nation, overholde dens love og forsvare deres hjemland (Smith, 

2003: 55). Forsøget på at skabe en bestemt mentalitet og adfærd gennem tilknytning bru-

ges både i reelle nationer, men også i nye former for fællesskaber, der forsøger at opnå 

magt. For eksempel i svage eller fejlslagne stater, hvor der kan være et magtvakuum efter 

et statskollaps og derfor en efterspørgsel på veldefinerede fællesskaber.  

 

Der er fire forskellige paradigmer, som Smith bruger til at forklare og forstå nationalis-

me; modernisme, perennialisme, primordialisme og etnosymbolisme. De fire paradigmer 

ser forskelligt på nationalismens udvikling og opståen. Modernisterne hævder, at natio-

nen er et produkt af modernismen og at modernitetens nye verdensorden afspejles i for-

bindelsen mellem nationer, nationalstater og nationale identiteter (Smith, 2003: 70). Mo-

dernismen, i modsætning til perennialismen og primordialismen, holder fast på, at natio-

ner er en nyskabelse og at nationsbygning er et produkt af moderne socioøkonomiske, 
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sociokulturelle, politiske og ideologiske fænomener og bygger på centralisering i forlæn-

gelse af de europæiske enevældige samfundsstrukturer. Ifølge modernismen er nationer 

altså nye konstruerede menneskelige fællesskaber, der som den Franske Revolution, ind-

førte en ny slags kollektiv identitet og statsdannelse (Smith, 2003: 69). Primordialisterne 

ser nationalisme, som noget naturligt og nationer som en naturtilstand og en del af den 

naturlige orden (Smith, 2003: 76). Perennialisterne mener også at nationer og nationalis-

me bygger på historiske bånd og kulturelle og etniske fællesskaber, som går langt tilbage 

(Smith, 2003: 73). Selvom der hersker en enighed om at nationalistisk ideologi er et nye-

re fænomen, mener perennialisterne, at der igennem historien altid har eksisteret nationer, 

som har defineret og skelnet forskellige grupper gennem deres forskellige kulturelle fæl-

lesskaber (også betegnet som ethnier) (Smith, 2003: 73). Det som perennialisme-

paradigmet beskriver, er i højere grad en form for historiske etniske fællesskaber, end det 

som vi forstår ved nationer og nationalisme i dag. Ikke desto mindre hævder perennialis-

men, at idéen om kollektive kulturelle identiteter kan spores langt tilbage i historien og at 

kulturelle fællesskaber således bygger på gamle historiske fællesskaber (Smith, 2003: 74).  

 

Etnosymbolisterne ser anderledes på nationalismen. Det etnosymbolske nationalismepa-

radigme fokuserer på det subjektive element i vedholdenheden af etniske fællesskaber 

(ethnier) og i dannelsen af nationer. Det vil sige, at der lægges vægt på erindringer, følel-

ser, værdier, myter og symboler til at forstå etniciteten og dermed nationalismen (Smith, 

2003: 83). Den etnosymbolske tilgang fokuserer på hvordan en subjektiv opfattelse af 

tidligere former for kollektiv identitet kan påvirke nationers opståen og samtidig hvordan 

disse nationers fællesskab og identitet styrkes og defineres af samtidige tendenser (Smith, 

2003: 83). Den etnosymbolske opfattelse af nationalisme kombinerer således idéen om et 

historisk etnisk fællesskab og kontekstuelle tendenser, hvor den subjektive tilgang til 

identitet kan påvirkes af samfundsmæssige omstændigheder. Gennem det etnosymbolske 

paradigme, behøver nationer og nationalisme således ikke at være kategorisk nye eller 

kontinuerlige og (for)historiske. På den måde kan man identificere en form for dualitet i 

nationalismen, hvor fællesskaber bygger på historiske ethnier, men samtidig også kan 

udvikle sig i nyere kontekster. 
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Internationale aftaler i historisk perspektiv 
Dette kapitel skitserer, hvordan man længe har forholdt sig til kulturel beskyttelse gen-

nem humanitær lovgivning og forsøgt at opsætte diverse regelsæt for at undgå kulturelle 

tab under krig og konflikt og dermed værne om kulturarv med en etnisk og kulturel affi-

nitet. Anerkendelsen af kulturarvens værdi understreger en kulturel tilknytning til gen-

stande, der repræsenterer en vis etnisk identitet. Selvom identitetspolitik først bliver defi-

neret langt senere, ligger det altså alligevel uudtrykt og udefineret i de tidlige aftaler om-

kring kulturarvsbeskyttelse, når det etableres, at kulturelle genstande er hævet over kon-

flikt på grund af deres symbolske betydning. Jeg vil i dette kapitel derfor illustrere hvor-

dan man længe har været opmærksom på kulturarvsbeskyttelse under væbnet konflikt, og 

at der gennem tiden er blevet udviklet forskellige aftaler, der omhandler netop dette. Der 

er et gennemgående fokus på stater som de agerende aktører, både i krig og i fredsbeva-

rende, samt krigsregulerende handlinger, som de følgende aftaler er eksempler på. 

 

Dette kapitel demonstrerer altså, hvordan man flere gange har forsøgt at lave aftaler om-

kring kulturarvsbeskyttelse. Anerkendelsen af kulturens værdi og aftalerne omkring det, 

har dog været præget af mangler. Selvom man har forsøgt at have en beskyttende tilgang 

til kulturarv siden renæssancen, er det vigtigt at holde fast i, at det ikke lykkedes rent fak-

tisk at opretholde den (Driver, 2000: 1). Med en kort gennemgang af to vigtige (men 

langt fra de eneste) aftaler, Lieber Code (herefter Lieber-instruktionen) og Roerich Pact 

(herefter Roerich-pagten), kan man se en udvikling i opfattelsen af beskyttelse og i hvil-

ket omfang den aktualiseres. 

 

Med den kulturelle bevægelse under renæssancen udviklede den europæiske elite en idé 

om, at kunst og kultur udgjorde et transnationalt fællesskab (respublica literia), som skul-

le være hævet over konflikt (Rosén & Østrup, 2014: 13). Idéen var, at kultur skulle be-

tragtes og anerkendes som noget fredet, som er allemandseje og som beriger vores opfat-

telse og forståelse af den historiske udvikling og skabelsen af identiteter. Med andre ord 

herskede der en opfattelse af at kulturarv var universel: kulturen tilhørte alle, og det er 

således ikke kun en enkelt befolkningsgruppe, men hele menneskeheden, der berøvedes, 

hvis den gik tabt. Netop derfor var det vigtigt at værne om kulturen og beskytte den mod 
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eventuelle trusler om ødelæggelse. Siden renæssancen har stater således gjort sig tanker 

om kulturarv og været opmærksomme på vigtigheden af kulturel beskyttelse. Selvom den 

europæiske elite betragtede kulturen som bevaringsværdig, lykkedes det ikke at håndhæ-

ve idealet om kulturens betydning for menneskeheden og dermed officielt hæve kulturen 

over væbnede konflikter. Hverken under den Franske Revolution eller Napoleonskrigene 

blev der taget hensyn til idéen om den universelle kulturarv og kulturværdier blev både 

ødelagt og plyndret (Rosén & Østrup, 2014: 14). 

 

Lieber-instruktionen 

Lieber-instruktionen fra 1863 er et af de første dokumenter, der skelner mellem civile mål, 

heriblandt kulturelle genstande, og militære mål. Under den amerikanske borgerkrig 

iværksatte præsident Lincoln et militært retskodeks, der skulle være officielle retningslin-

jer for krigsførelse og krigsregulering. Juraprofessoren, Francis Lieber fik til opgave at 

udarbejde et adfærdskodeks, der udmundede i 157 artikler om hvilken opførsel der er til-

ladt og ikke tilladt under væbnet konflikt (Giladi, 2012: 82). I Lieber-instruktionen for-

muleres det hvilke mål, man må angribe og hvilke, der bør skånes. På den måde instru-

mentaliseres krigsførelse i dette adfærdskodeks, hvor kulturelle genstande defineres som 

et civilt mål og derfor som hævet over konflikt. Netop denne definition af kultur er essen-

tiel for fremtidig kulturarvsbeskyttelse. Under den amerikanske borgerkrig skulle instruk-

tionen være med til at oplyse soldater om deres humanitære forpligtelser og skulle såle-

des være et middel til at regulere krigens menneskelige ødelæggelser. Instrukserne og 

overholdelsen af dem, skulle sikre krigens dynamik og kontrollere ødelæggelserne så vidt 

som muligt. Tanken var at hvis man først angreb civilbefolkningen og ikke-militære mål, 

ville det være umuligt at gennemskue krigens udvikling og følger og krigens orden ville 

dermed være erstattet af kaos (Bosco, 2008: 32). Menneskelighed spiller en stor rolle i 

Liebers arbejde og var både fundamentet for, samt det endelige mål for en kodificering af 

krigsførelse (Giladi, 2012: 86). Gennem instruktionen, rationaliserede Lieber således mo-

derne krigsførelse og indlejrede dermed en form for menneskelighed (Giladi, 2012: 91). 

Selvom instruktionen skulle bruges nationalt, og formålet var at regulere borgerkrigen, 

begrænse skader og undgå civile tab og ødelæggelser så vidt som muligt, blev den senere 

hen en inspirationskilde for international kulturarvsbeskyttelse. 
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Instruktionen tager højde for flere forskellige elementer af krig og behandler fire forskel-

lige emner: distinktion (planlægning af angreb skal skelne mellem civile og militære ob-

jekter), behandling af civile og kombattanter hors de combat, våben og taktik og endeligt 

særlig beskyttelse (beskyttelse af nødhjælpsarbejdere og hospitaler) (American Red 

Cross). 

 

Dette humanitære adfærdskodeks var det første af sin slags og er efterfølgende blevet 

brugt eller efterlignet i flere lande. Lieber-instruktionen er det første forsøg på at skabe 

juridiske retningslinjer for krigsførelse og fik international opmærksomhed, der resultere-

de i, at andre lande tog idéen om militære retningslinjer til sig. Lieber-instruktionen skab-

te således fundamentet for international humanitær lovgivning og betragtes stadig som et 

af de vigtigste tidlige dokumenter omkring militær adfærd under væbnet konflikt. Med 

Lieber-instruktionen konkretiserede man altså hvilken opførsel, der er tilladt og hvilken 

der fordømmes under krigsførelse og ved at nedfælde dette adfærdskodeks skabtes offici-

elle retningslinjer, som burde følges af alle, som betragtede sig selv som legitime aktører 

(jus in bello; anerkendt og retlig adfærd under krig). 

 

På den måde sigter dokumentet mod at sikre ordentlig krigsførelse (jus in bello), både 

internt i en nation, som under den amerikanske borgerkrig, men bruges også internatio-

nalt mellem stater i krig; følger man ikke retningslinjerne, risikerer man kaotiske og 

ukontrollerbare tilstande. I artikel 20 kan man se hvordan konflikter og stater defineres. 

Instruktionen tager udgangspunkt i konflikter mellem legitime stater eller statslignende 

instanser, som tvinges til at følge de internationale spilleregler for at bevare deres status 

som legitime aktører og for at bevare en inter-national orden staterne imellem. Ifølge 

Lieber er stater nødvendige for at opretholde en inter-national orden (Giladi, 2012: 93). 

Anerkendelsen af mangfoldige civiliserede, uafhængige stater er med til at beskytte den 

samlede civilisation. Liebers filosofi var således at inter-nationalisme, såsom aftaler mel-

lem stater, er med til at sikre en vis orden mellem dem, sikre deres legitimitet og yderme-

re sikre en international samfundsorden (Giladi, 2012: 94). 
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Art. 20. Public war is a state of armed hostility between sovereign nations or governments. It is a law and 

requisite of civilized existence that men live in political, continuous societies, forming organized units, cal-

led states or nations, whose constituents bear, enjoy, suffer, advance and retrograde together, in peace and 

in war (Lieber Code) 

 

Instruktionen har 10 sektioner, som hver især omhandler forskellige omstændigheder, der 

er, eller kan være, aktuelle i krigsførelse. Jeg tager udgangspunkt i Sektion II: Public and 

private property of the enemy, der handler om beskyttelse af kulturelle genstande under 

væbnet konflikt.  

 

For udover at være grundlæggende for international humanitær lovgivning i forhold til 

beskyttelse af civile, er Lieber-instruktionen også forgænger i forhold til lovgivning om 

beskyttelse af civile genstande. Instruktionens artikel 35 lægger vægt på at kulturelle, re-

ligiøse og historiske monumenter er civile genstande skal beskyttes så vidt som muligt. 

Beskyttelsen af disse, skal derfor indgå i planlægningen af et militært angreb og artikel 

36 illustrerer hvordan kulturelle genstande skal håndteres med respekt under væbnet kon-

flikt.  

 
Art. 35. Classical works of art, libraries, scientific collections, or precious instruments, such as astronomi-

cal telescopes, as well as hospitals, must be secured against all avoidable injury, even when they are con-

tained in fortified places whilst besieged or bombarded (Lieber Code). 

 
Art. 36. If such works of art, libraries, collections, or instruments belonging to a hostile nation or govern-

ment, can be removed without injury, the ruler of the conquering state or nation may order them to be 

seized and removed for the benefit of the said nation. The ultimate ownership is to be settled by the ensuing 

treaty of peace. In no case shall they be sold or given away, if captured by the armies of the United States, 

nor shall they ever be privately appropriated, or wantonly destroyed or injured (Lieber Code). 

 

Det fremgår, at instruktionen ikke kun tager højde for at kulturelle, religiøse og historiske 

genstande skal medtænkes i krigsstrategien og beskyttes mod angreb, men lægger også 

vægt på at disse genstande ikke skal betragtes som offentlig ejendom og derfor bør være 

hævet over den eksisterende konflikt (artikel 34). Genstandene må, ligesom civile, ikke 

lide overlast og må ikke misbruges af den sejrende instans (artikel 22). Med andre ord, 
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skelnes der altså mellem offentlige genstande og offentlig personel (militære mål og per-

soner) og ikke-offentlige genstande og civile (kulturelle og symbolske genstande). Ikke-

offentlige genstande og civile står således udenfor krigens mål, og skal beskyttes så vidt, 

som det er muligt (Bosco, 2008: 26). Grundlaget for Liebers tankegang bygger på opfat-

telsen af, at krig foregår mellem stater og ikke folk, som Rousseau formulerede det i 

Samfundspagten 1792. Denne tilgang til krig understreges af det faktum, at civile skal 

beskyttes og ikke må betragtes som et militært mål (Rousseau, 1993: 187, Bosco, 2008: 

27). Instruktionen hviler således på den grundlæggende antagelse om, at krig og konflik-

ter ikke finder sted mellem folk, men mellem stater. 
 

Art. 34. As a general rule, the property belonging to churches, to hospitals, or other establishments of an 

exclusively charitable character, to establishments of education, or foundations for the promotion of know-

ledge, whether public schools, universities, academies of learning or observatories, museums of the fine 

arts, or of a scientific character -- such property is not to be considered public property in the sense of para-

graph 31; but it may be taxed or used when the public service may require it (Lieber Code). 

 

Art. 22. Nevertheless, as civilization has advanced during the last centuries, so has likewise steadily advan-

ced, especially in war on land, the distinction between the private individual belonging to a hostile country 

and the hostile country itself, with its men in arms. The principle has been more and more acknowledged 

that the unarmed citizen is to be spared in person, property, and honor as much as the exigencies of war 

will admit (Lieber Code). 

 

De ovenstående artikler illustrerer hvordan kulturelle monumenter betragtes som civile 

genstande og at der derfor skal tages højde for dem under væbnet konflikt. Man kan der-

med konstatere at Lieber-instruktionen var med til at udvikle humanitære normer inden 

for krigsførelse, som blev gængse på internationalt plan og at skelnen mellem civile og 

militære mål var særlig vigtig. Instruktionen blev derfor grundlaget for moderne humani-

tær lovgivning og var således kimet for en række efterfølgende internationale aftaler om 

adfærd i krig (Giladi, 2012: 82).  

 

Roerich-pagten 

Roerich-pagten er en anden vigtig instrumentalisering af kulturarvsbeskyttelse, der går 

forud for den aktuelle Haag-konvention. I denne aftale er fokus udelukkende på kulturarv 
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og på beskyttelsen af den både i freds- og krigstid. Første verdenskrig resulterede i øde-

læggelse af nye dimensioner på grund af den teknologiske udvikling, der gjorde det mu-

ligt at angribe fra luften. De nye angrebsmetoder udviskede linjerne mellem militær og 

civilbefolkning og i forlængelse af det, blev civile (kulturelle) genstande utilsigtet ødelagt 

i forsøget på at angribe militære mål (Van de Auwera, 2012: 58). Med de nye angrebsme-

toder kan man introducere begrebet collateral damage, som betegner utilsigtet ødelæg-

gelse på kulturelle genstande, der er tæt på eller står i vejen for militære mål, som man 

ønsker at ramme. I tilfælde hvor militære mål befinder sig tæt på kulturelle monumenter 

risikerer man, at et angreb på det militære mål har konsekvenser for de omkringliggende 

kulturelle genstande. I disse tilfælde er ødelæggelsen kulturarv altså utilsigtet og ikke en 

del af den militære strategi, men en effekt heraf.  

 

Med disse utilsigtede ødelæggelser indså staterne nødvendigheden af at udarbejde offici-

elle retningslinjer i forhold til kulturel beskyttelse og i mellemkrigstiden udformede den 

russiske jurist og filosof, Nicholas Roerich, juridiske rammer til beskyttelse af kulturvær-

dier under væbnet konflikt. Disse rammer resulterede i Roerich-pagten, der skulle give 

kulturarv en form for neutralitet under væbnet konflikt (Rosén & Østrup, 2014: 15).  

 

Roerich var meget kunst- og kulturinteresseret og har gennem sit liv skrevet flere artikler, 

hvor han udtrykte kulturens vigtighed for menneskeheden og dermed også vigtigheden af 

at beskytte og forebygge ødelæggelse af den. I sine artikler udtrykte han et ønske om, at 

det internationale samfund i fællesskab ville tage forholdsregler for kulturarvens beskyt-

telse og sørge for at den ikke led last under krig. I 1914, under første verdenskrig, frem-

satte han et forslag til den russiske stat om kulturbeskyttende adfærd under krig og i 1929 

opfordrede han alle stater til at etablere en pagt, der skulle beskytte verdens kulturelle og 

videnskabelige skatte. Hans forsøg på at skabe opmærksomhed om kulturarvens vigtig-

hed resulterede i en international konference i 1931, hvor man offentliggjorde Roerich-

pagten. Året efter blev the Foundation Roerich Pro Pace, Arte, Scientae et Labore etable-

ret på den anden internationale Roerich konference i Brügge og på den tredje internatio-

nale konference i 1933 i Washington oprettede man the Banner of Peace, som skulle bru-
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ges til at markere kulturelle genstande, der var bevarings- og beskyttelsesværdige (Bar-

renboim & Sidiqi, 2010: 21).  

 

I 1935 blev pagten til en egentlig traktat, som blev underskrevet af hele den Panameri-

kanske Union. Pagten blev altså udfærdiget mellem stater og er derfor gældende på inter-

nationalt plan i Liebers forstand. Selvom der ikke var stor tilslutning til Roerich-pagten, 

anerkendte man med pagten dog international kulturel beskyttelse på retlig vis og nød-

vendigheden af at tilegne sig et kodeks, der skulle værne om den fælles kulturelle historie 

i både freds- og krigstid (Rosén & Østrup, 2014: 15).  

 

Roerich-pagten består af 8 artikler, og har det ene formål at beskytte kulturelle objekter. 

Ifølge Roerich var mange af menneskehedens mest kreative produktioner ofte ødelagt og 

forsømt af mennesket selv. For at undgå, at den kulturelle verdensarv gik tabt på grund af 

forsømmelse og manglende reglement omkring beskyttelse, hævdede Roerich, at det var 

nødvendigt med en international og strategisk indsats på området og med Roerich-pagten 

fremsattes derfor grundlæggende retningslinjer for kulturarvsbeskyttelse. Pagten fordrer, 

at stater benytter sig af et bestemt flag, som er med til at beskytte visse objekter som ”hel-

le” og dermed værne dem mod ødelæggelse. Flaget er med til at identificere hvilke ting, 

der skal beskyttes og gælder både nationale og lokale klenodier, som er med til at berige 

forskellige befolkningers kulturarv. Artikel 1 definerer at beskyttelsen gælder både histo-

riske, videnskabelige, kunstneriske, uddannelsesmæssige og kulturelle objekter. Artikel 2 

beskriver hvordan aftalen skal overholdes af alle underskrevne parter (stater) og under-

streger dermed at det er en aftale, der gælder på statsplan:  

 
Article 1. The historic monuments, museums, scientific, artistic, educational and cultural institutions shall 

be considered as neutral and as such respected and protected by belligerents. The same respect and protec-

tion shall be due to the personnel of the institutions mentioned above. The same respect and protection shall 

be accorded to the historic monuments, museums, scientific, artistic, educational and cultural institutions in 

time of peace as well as in war (Roerich Pact).  

 

Art. 2. The neutrality of, and protection and respect due to, the monuments and institutions mentioned in 

the preceding Article, shall be recognized in the entire expanse of territories subject to the sovereignty of 

each of the Signatory and Acceding States, without any discrimination as to the State allegiance of said 
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monuments and institutions. The respective Governments agree to adopt the measures of internal legislati-

on necessary to insure said protection and respect (Roerich Pact). 

 

Som før nævnt kan de monumenter, som man ønsker beskyttet, identificeres med et be-

stemt flag. Artikel 4 forklarer, hvordan de underskrevne regeringer skal udforme en liste 

over hvilke monumenter, beskyttelsen skal omfatte. Det er altså på statsniveau, at monu-

menter udvælges, prioriteres og får status som beskyttelsesværdig kulturarv:  

 
Art. 4. The Signatory Governments and those which accede to this Treaty shall send to the Pan American 

Union, at the time of signature or accession, or at any time thereafter, a list of the monuments and instituti-

ons for which they desire the protection agreed to in this Treaty. The Pan American Union, when notifying 

the Governments of signatures or accessions, shall also send the list of monuments and institutions mentio-

ned in this Article, and shall inform the other Governments of any changes in said list (Roerich Pact). 

  

For at undgå at pagten udnyttes strategisk, kan monumenter miste deres beskyttelsessta-

tus, hvis de bliver brugt til militære formål. Hvis man bruger kirker, biblioteker eller mu-

seer, som et militært samlingssted i håb om, at man således kan undgå angreb, annulleres 

beskyttelsen af de givne monumenter.  

 

Pagten fordrer altså at man ved hjælp af forebyggende arbejde og kortlægning af kultur-

arv, kan undgå at kulturelle monumenter bliver ødelagt som collateral damage. Kortlæg-

ningen af beskyttelses- og bevaringsværdige monumenter skal gøre opmærksom på deres 

placering og prioritet og dermed sikre deres beskyttelse, så vidt som muligt. Pagten tager 

altså udgangspunkt i den samfundsmæssige kontekst, hvor luftangreb og massebombnin-

ger var en realitet, og forsøger at genetablere kulturarvsbeskyttelse under de nye omstæn-

digheder. 

 

Haag-konventionen af 1954 

I forlængelse af de tidligere internationale aftaler om krigsførelse, beskriver jeg her 

Haag-konventionen af 1954 og dens udvikling, netop for at skitsere at den er blevet ud-

viklet og tilpasset nye udfordringer gennem tiden. Haag-konventionen er den aktuelle og 

mest effektive internationale aftale omkring beskyttelse af kulturelle genstande under 
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væbnet konflikt. Konventionen bygger på erfaringer fra både første og anden verdens-

krig, og forholder sig derfor til forskellige udfordringer, såsom collateral damage og 

smugling. Denne konvention er udgangspunktet og rammen for, hvordan kulturelle gen-

stande beskyttes under væbnet konflikt i dag.  

 

Der er flere generationer af Haag-konventionen: På baggrund af Lieber-instruktionen la-

vede man i 1899 en international traktat, der fordrede civilt hensyn. I denne traktat næv-

nes det, at både plyndring og ødelæggelse er ulovligt og skal forhindres. I 1907 er der en 

tilføjelse, der gælder beskyttelse af bygninger, der er dedikeret til religion, kunst, viden-

skab, godtgørende formål, hospitaler samt historiske monumenter (Bos, 2005: 34). Begge 

disse traktater lægger vægt på beskyttelse af kulturværdier, men selvom de fordrer en ny 

måde at tænke på i krigsførelse, kommer de til kort ved masseødelæggelserne under før-

ste og anden verdenskrig (Howe, 2012: 406). Først i Haag-konventionen af 1954 introdu-

ceres begrebet cultural property, som dækker over genstande, der repræsenterer kulturarv 

(Kalshoven, 2005: 62).  

 

I kølvandet på de to verdenskrige kunne man se, at de hidtidige aftaler ikke formåede at 

sikre den beskyttelse, som de var tiltænkt at fremme. Lieber-instruktionen havde ikke 

forudset den teknologiske udvikling og Roerich-pagten havde ikke taget højde for plynd-

ring, såsom nazisternes systematiske konfiskering af kulturværdier under anden verdens-

krig. Nazisterne ignorerede den humanitære lovgivning om beskyttelse af kulturelle gen-

stande og plyndrede monumenter, religiøse bygninger, museer og biblioteker. Systema-

tisk blev både civile og statslige kulturværdier konfiskeret, hvilket resulterede i, at der 

under anden verdenskrig blev plyndret og smuglet mere kunst end nogensinde før (Howe, 

2012: 407, Rosén & Østrup, 2014: 16). Anden verdenskrig beviste, at det ikke kun var 

collateral damage, som konsekvens af militære angreb, men også plyndring og smugling, 

der udfordrede kulturarv (Driver, 2000: 1).   

 

De mange ødelæggelser under både første og anden verdenskrig resulterede derfor i, at 

man på ny tog bestik at situationen og man genoptog derfor det kulturbeskyttende arbejde 

og initierede det, som blev til Haag-konventionen af 1954. De to store krige havde under-
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streget, at de tidligere aftaler ikke var fyldestgørende og ikke kunne forhindre kulturel 

ødelæggelse, i det omfang som man havde håbet og at man derfor måtte optimere lovgiv-

ningen på området (Howe, 2012: 411). I 1954 skrev UNESCO derfor den nugældende 

konvention, der omfatter beskyttelse af kulturelle genstande mod både plyndring og col-

lateral damage for dermed at gardere sig mod kulturel ødelæggelse så vidt som man kun-

ne forstille sig at kulturarv ville være truet. 

 

Konventionen tager visse forholdsregler for, hvordan der skal værnes om kulturelle gen-

stande og hvordan de skal defineres. Kulturelle genstande defineres som både flytbare og 

ikke-flytbare monumenter med historisk, kunstnerisk, videnskabelig eller kulturel værdi 

og Konventionen omfatter beskyttelse af besatte områder, særlig beskyttelse og forebyg-

gende beskyttelse. Præamblen lyder således: 

 
The High Contracting Parties, Recognizing that cultural property has suffered grave damage during recent 

armed conflicts and that, by reason of the developments in the technique of warfare, it is in increasing dan-

ger of destruction;  

 

Being convinced that damage to cultural property belonging to any people whatsoever means damage to the 

cultural heritage of all mankind, since each people makes its contribution to the culture of the world;  

 

Considering that the preservation of the cultural heritage is of great importance for all peoples of the world 

and that it is important that this heritage should receive international protection;  

 

Guided by the principles concerning the protection of cultural property during armed conflict, as establis-

hed in the Conventions of The Hague of 1899 and of 1907 and in the Washington Pact of 15 April 1935;  

 

Being of the opinion that such protection cannot be effective unless both national and international measu-

res have been taken to organize it in time of peace;  

 

Being determined to take all possible steps to protect cultural property; Have agreed upon the following 

provisions: […] (Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict). 

 

På samme måde som de tidligere aftaler, bygger denne konvention også på international 

orden og forholder sig til aftaler mellem stater og dermed også konflikter mellem stater, 
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hvilket illustreres i artikel 32, hvor det er skrevet, at alle stater kan tiltræde Konventio-

nen.  

 
Art. 32. Accession 

From the date of its entry into force, the present Convention shall be open for accession by all States men-

tioned in Article 30 which have not signed it, as well as any other State invited to accede by the Executive 

Board of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Accession shall be effected 

by the deposit of an instrument of accession with the Director-General of the United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of 

Armed Conflict). 

 

Konventionen skal fungere som et regelsæt for, hvordan man skal forholde sig til sin 

egen og andres kulturarv under væbnet konflikt. De kontraherende parter, staterne, skal 

beskytte og værne om kulturelle genstande og være med til at forebygge kulturel ødelæg-

gelse under konflikt, både i freds- og krigstid. I dag har 127 lande underskrevet og ratifi-

ceret Konventionen2. Har man ratificeret Konventionen, er man forpligtet til at beskytte 

både sine egne og andres kulturgenstande efter Konventionens anvisninger, også selvom 

den modstridende stat i en given konflikt ikke har underskrevet Konventionen, som arti-

kel 18 forklarer.  
 

Art. 18. Application of the Convention 

1. Apart from the provisions which shall take effect in time of peace, the present Convention shall apply in 

the event of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High 

Contracting Parties, even if the state of war is not recognized by one or more of them.  

 

                                                
2 Albanien, Angola, Argentina, Armenien, Australien, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgi-
en, Benin, Bolivia, Bosnien Hercegovina, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Cambodja, Came-
roun, Canada, Chad, Chile, Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, Cypern, Danmark, den Dominikanske 
Republik, Ecuador, Egypten, El Salvador Elfenbenskysten, Eritrea, Estland, Etiopien, Finland, Gabon, Ge-
orgien, Ghana, Grækenland, Guatemala, Guinea, Holland, Honduras, Hviderusland, Indien, Indonesien, 
Irak, Iran, Israel, Italien, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kina, Kirgisistan, Kroatien, Kuwait, Letland, Libanon, 
Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Makedonien, Mali, Marokko, Mauriti-
us, Mexico, Moldova, Monaco, Mongoliet, Montenegro, Myanmar, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nige-
ria, Norge, Oman, Pakistan, Palæstina, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Rus-
land, Rwanda, San Marino, Saudi Arabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerne, Slovakiet, Slovenien, 
Spanien, Sri Lanka, Sudan, Sverige, Sydafrika, Syrien, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Tjekkiet, Tunesien, 
Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Uruguay, USA, Usbekistan, Vatikanet, Venezuela, Yemen, Zimbab-
we, Ækvatorialguinea og Østrig (Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 
Conflict). 
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2. The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Cont-

racting Party, even if the said occupation meets with no armed resistance.  

 

3. If one of the Powers in conflict is not a Party to the present Convention, the Powers which are Parties 

thereto shall nevertheless remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by 

the Convention, in relation to the said Power, if the latter has declared that it accepts the provisions thereof 

and so long as it applies them (Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 

Conflict). 

 

Selve Konventionen handler om, hvordan stater skal respektere kulturarv og undgå at be-

skadige både sin egen og andres under væbnet konflikt. Udover den generelle definition 

af kulturelle genstande og beskyttelse, indeholder Konventionen to protokoller. Første 

protokol (Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict) 

blev skrevet samtidig med Konventionen og handler hovedsageligt om transportering og 

plyndring af kulturelle genstande. Protokollen skal forhindre at kulturværdier transporte-

res over grænser og flyttes fra besatte områder. I tilfælde af at kultur flyttes med henblik 

på beskyttelse, er det vigtigt, at den kommer tilbage til oprindelsesstedet efter konflikten 

er endt (Driver, 2000: 6). Denne protokol bærer præg af erfaringerne med plyndring af 

kulturarv under anden verdenskrig. Man kan således se, at der er taget højde for de ud-

fordringer, som man hidtil har mødt i forhold til kulturarvsbeskyttelse, netop forebyggel-

se af collateral damage i forbindelse med angreb og mod plyndring og smugling. Per 

dags dato har 104 stater underskrevet og ratificeret første protokol3.  

                                                
3 Albanien, Argentina, Armenien, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgien, Benin, Bosnien 
Hercegovina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Cambodja, Cameroun, Canada, Chile, Colombia, Congo, 
Costa Rica, Cuba, Cypern, Danmark, den Dominikanske Republik, Ecuador, Egypten, El Salvador, Estland, 
Etiopien, Finland, Frankrig, Gabon, Georgien, Ghana, Grækenland, Guatemala, Guinea, Holland, Hondu-
ras, Hviderusland, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Israel, Italien, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kina, Kroatien, 
Kuwait, Letland, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Makedoni-
en, Mali, Marokko, Mexico, Moldova, Monaco, Montenegro, Myanmar, New Zealand, Nicaragua, Niger, 
Nigeria, Norge, Pakistan, Palæstina, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, San 
Marino, Saudi Arabien, Schweiz, Senegal, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Syrien, Tajiki-
stan, Thailand, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Uruguay, Vatikanet, Yemen, og 
Østrig (Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict.). 
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Haag-konventionens anden protokol  

I 90’erne opstod der nye udfordringer og igen blev Konventionens gyldighed sat på prøve. 

Under Golfkrigen skiftede mange kulturelle genstande hænder og under den jugoslaviske 

borgerkrig blev kulturelle genstande bevidst ødelagt (Howe, 2012: 411). Den kulturelle 

masseødelæggelse fik stor opmærksomhed og medførte nye tanker omkring hvordan kul-

turarv trues og dermed også om hvordan den skal beskyttes. Det blev derfor besluttet at 

tage Konventionen op til revision og Patrick Boylan blev udpeget til at lave en vurdering 

af Konventionen med eventuelle anbefalinger til ændringer eller tilføjelser til Konventio-

nen til UNESCOs Styrelsesråd 1993. Boylans vurderingsrapport resulterede i, at man 

skrev en tillægsprotokol (Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Pro-

tection of Cultural, herefter anden protokol) til Konventionen, som blev adopteret i 1999. 

Boylans rapport beskriver flere af Konventionens faldgruber både i forhold til anerken-

delse, forpligtelser og gennemslagskraft.  

 

Ifølge Boylan er det vigtigt, at flere stater tager Konventionen til sig: Jo flere stater der er 

medlem af Konventionen, jo større bliver anerkendelsen og jo mere effektiv bliver im-

plementeringen af Konventionen. Hvis der er universel accept af en international lov, er 

der større sandsynlighed for, at den er effektfuld (Boylan, 1993: A.6, 8). Rapporten inde-

holder anbefalinger og forslag til UNESCO, de kontraherende parter, FN, Ngo’er, samt 

stater, der ikke har underskrevet Konventionen. Boylan anbefaler, at UNESCO og Ngo’er 

sørger for handlings- og oplysningsprogrammer, der kan være med til at forbedre den of-

fentlige forståelse og tolerance i forhold til værdien af kulturelle genstande og kulturel 

mangfoldighed. Ifølge Boylan er det altså nødvendigt at udbrede en forståelse for kultu-

rens universelle menneskelige værdi, således at den bliver respekteret og værnet om 

(Boylan, 1993: 5-6, 11).  

 

Derudover understreger Boylan nødvendigheden af at FN støtter UNESCOs arbejde og er 

med til at formidle den kulturelle dimension i internationale relationer samt anerkender 

vigtigheden af at beskytte kulturel mangfoldighed (Boylan, 1993: C.4, 12). Ydermere bør 

FN yde beskyttelse og assistance til beskyttelse af truede kulturelle genstande, som en del 

af den humanitære nødhjælp (Boylan 1993: C.8, 13).  
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De kontraherende parter bør for alvor forpligte sig til Konventionen og sørge for at im-

plementere den på et praktisk niveau (Boylan, 1993: D.1, 13). Det er især vigtigt at sta-

terne implementerer visse bestemmelser gennem militær og civil strafferet i forhold til 

kulturelle krigsforbrydelser, således at der er specifikke retningslinjer og en klar forståel-

se for, hvordan sådanne forbrydelser skal undersøges og efterfølgende straffes. De enkel-

te stater bør altså egenrådigt forsikre, at Konventionens foranstaltninger overholdes og 

sørge for, at forbrydelser imod denne har konsekvenser (Boylan, 1993: D.2, 14). Desuden 

er det vigtigt, at kulturel beskyttelse indgår i den nationale militærstrategiske træning, 

således at militæret er forberedt på hvordan man beskytter kulturelle genstande, når der 

opstår konflikt (Boylan, 1993: D.4, 14). 

 

Det gennemgående budskab i Boylans rapport er, at jo mere forebyggende arbejde man 

kan gøre for at beskytte kulturarv, jo større er sandsynligheden for at det lykkedes. Det er 

vigtigt at så mange stater som muligt underskriver Konventionen og protokollerne og i 

samarbejde formidler information om vigtigheden af kulturel mangfoldighed og kulturens 

universelle værdi for mennesket. Konventionen kan således opnå gennemslagskraft gen-

nem ratificering og implementering på baggrund af oplysning og forbedret samarbejde 

mellem internationale organisationer. Netop dette, er der taget højde for i anden protokol. 

Boylans betragtninger blev taget til efterretning og danner grundlaget for anden protokol. 

 

Derudover forholder protokollen sig, som noget nyt, til ikke-internationale konflikter (ar-

tikel 22) og tager samtidig højde for nye kulturelle ødelæggelser (artikel 9). Anden proto-

kol fokuserer især på øget beskyttelse af kulturarv (artikel 12) og der bliver i højere grad 

lagt vægt på en værdiorienteret og subjektiv tilgang til kulturel ødelæggelse (tilsigtet øde-

læggelse af kulturarv) frem for en bevaringsorienteret og objektiv tilgang (forebyggelse 

af collateral damage) (Van der Auwera, 2013b: 178).  

 
Article 22 Armed conflicts not of an international character  

1. This Protocol shall apply in the event of an armed conflict not of an international character, occurring 

within the territory of one of the Parties. 
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2. This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated 

and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature.  

 

3. Nothing in this Protocol shall be invoked for the purpose of affecting the sovereignty of a State or the 

responsibility of the government, by all legitimate means, to maintain or re-establish law and order in the 

State or to defend the national unity and territorial integrity of the State.  

 

4. Nothing in this Protocol shall prejudice the primary jurisdiction of a Party in whose territory an armed 

conflict not of an international character occurs over the violations set forth in Article 15.  

 

5. Nothing in this Protocol shall be invoked as a justification for intervening, directly or indirectly, for any 

reason whatever, in the armed conflict or in the internal or external affairs of the Party in the territory of 

which that conflict occurs.  

 

6. The application of this Protocol to the situation referred to in paragraph 1 shall not affect the legal status 

of the parties to the conflict.  

 

7. UNESCO may offer its services to the parties to the conflict. 

 
Article 9 Protection of cultural property in occupied territory  

1. Without prejudice to the provisions of Articles 4 and 5 of the Convention, a Party in occupation of the 

whole or part of the territory of another Party shall prohibit and prevent in relation to the occupied territory: 

a. any illicit export, other removal or transfer of ownership of cultural property;  

b. any archaeological excavation, save where this is strictly required to safeguard, record or preserve cul-

tural property  

c. any alteration to, or change of use of, cultural property which is intended to conceal or destroy cultural, 

historical or scientific evidence  

 

2. Any archaeological excavation of, alteration to, or change of use of, cultural property in occupied territo-

ry shall, unless circumstances do not permit, be carried out in close co-operation with the competent na-

tional authorities of the occupied territory (Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Pro-

tection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict). 

 

Article 12 Immunity of cultural property under enhanced protection  

The Parties to a conflict shall ensure the immunity of cultural property under enhanced protection by re-

fraining from making such property the object of attack from any use of the property or its immediate sur-

roundings in support of military action. 
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Selvom anden protokol er den, som mest effektivt behandler de aktuelle former for øde-

læggelse af kulturelle genstande under væbnet konflikt, er der kun 68 stater, som har un-

derskrevet og ratificeret protokollen4. Flere teoretikere mener at anden protokol er det 

bedste instrument til at håndtere aktuel kulturel ødelæggelse under væbnet konflikt fordi 

den i højere grad forholder sig til konflikter af ikke-international karakter. Anden proto-

kol er derfor den mest effektive, fordi den har den mest tidssvarende tilgang til aktuelle 

konflikter og med henblik på protokollens anvendelighed i ikke-internationale konflikter, 

mener teoretikerne altså at en mere udbredt ratificering og implementering af den, vil 

forbedre kulturel beskyttelse (Boylan, 1993, Frulli, 2011, Van der Auwera, 2013b). 

 

Haag-konventionens rækkevidde 

Der er visse begrænsninger i Konventionen og de tilhørende protokoller, der kan besvær-

liggøre beskyttelsen af kulturarv under væbnet konflikt. Selvom Konventionen tydeligt 

udtrykker, at kulturarven ikke må kompromitteres, og at den skal beskyttes, så vidt som 

muligt under væbnet konflikt, er der dog visse tilfælde, hvor kulturarven nedprioriteres. 

Konventionens artikel 4.2 fremhæver, at i tilfælde af militær nødvendighed må beskyttel-

sen af kulturarv tilsidesættes.  

 
Art. 4. Respect for Cultural Property 

1. The High Contracting Parties undertake to respect cultural property situated within their own territory as 

well as within the territory of other High Contracting Parties by refraining from any use of the property and 

its immediate surroundings or of the appliances in use for its protection for purposes which are likely to 

expose it to destruction or damage in the event of armed conflict; and by refraining from any act of hostility 

directed against such property.  

 

2. The obligations mentioned in paragraph I of the present Article may be waived only in cases where mili-

tary necessity imperatively requires such a waiver.  

                                                
4 Argentina, Armenien, Azerbaijan, Bahrain, Barbados, Belgien, Benin, Bosnien Hercegovina, Brasilien, 
Bulgarien, Cambodja, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, den Dominikanske Republik, Ecua-
dor, Egypten, El Salvador, Estland, Finland, Gabon, Georgien, Grækenland, Guatemala, Holland, Hondu-
ras, Hviderusland, Iran, Italien, Japan, Jordan, Kroatien, Libyen, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Mali, 
Marokko, Mexico, Montenegro, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Palæstina, Panama, Para-
guay, Peru, Polen, Qatar, Rumænien, Saudi Arabien, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, 
Sydafrika, Tajikistan, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Uruguay, Ækvatorialguinea og Østrig (Second Protocol 
to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict). 
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3. The High Contracting Parties further undertake to prohibit, prevent and, if necessary, put a stop to any 

form of theft, pillage or misappropriation of, and any acts of vandalism directed against, cultural property. 

They shall, refrain from requisitioning movable cultural property situated in the territory of another High 

Contracting Party.  

 

4. They shall refrain from any act directed by way of reprisals against cultural property.  

 

5. No High Contracting Party may evade the obligations incumbent upon it under the present Article, in 

respect of another High Contracting Party, by reason of the fact that the latter has not applied the measures 

of safeguard referred to in Article 3 (Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of 

Armed Conflict). 

 

Begrebet ”militær nødvendighed” kan dog fortolkes frit og kan derfor manipuleres til en 

stats fordel og på den måde er den vage definition af militær nødvendighed en af Kon-

ventionens svagheder. Ifølge Konventionen kan militær nødvendighed retfærdiggøre øde-

læggelse af kulturelle genstande, hvis en sådan ødelæggelse er uundgåelig under udførel-

sen af en lovlig militær aktion. Dette betyder dog at stater kan ignorere reglerne om kul-

turarvsbeskyttelse i deres militærstrategi og retfærdiggøre deres adfærd som værende af 

militær nødvendighed. I anden protokol har man forsøgt at specificere militær nødven-

dighed ved at definere det i artikel 1 og samtidig beskrive omfanget af respekt for kultu-

relle genstande i artikel 6: 

 
Art.1. Definitions 

[…] 

f. "military objective" means an object which by its nature, location, purpose, or use makes an effective 

contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralisation, in the cir-

cumstances ruling at the time, offers a definite military advantage; 

 

Art. 6. Respect for cultural property  

With the goal of ensuring respect for cultural property in accordance with Article 4 of the Convention:  

 

a. a waiver on the basis of imperative military necessity pursuant to Article 4 paragraph 2 of the Conventi-

on may only be invoked to direct an act of hostility against cultural property when and for as long as:  

i. that cultural property has, by its function, been made into a military objective; and  
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ii. there is no feasible alternative available to obtain a similar military advantage to that offered by directing 

an act of hostility against that objective;  

 

b. a waiver on the basis of imperative military necessity pursuant to Article 4 paragraph 2 of the Conventi-

on may only be invoked to use cultural property for purposes which are likely to expose it to destruction or 

damage when and for as long as no choice is possible between such use of the cultural property and another 

feasible method for obtaining a similar military advantage;  

 

c. the decision to invoke imperative military necessity shall only be taken by an officer commanding a for-

ce the equivalent of a battalion in size or larger, or a force smaller in size where circumstances do not per-

mit otherwise;  

 

d. in case of an attack based on a decision taken in accordance with sub-paragraph (a), an effective advance 

warning shall be given whenever circumstances permit (Second Protocol to the Hague Convention of 1954 

for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict). 

 

Man har således forsøgt at begrænse militær nødvendighed som en sidste udvej i tilfælde, 

hvor der ikke er andre muligheder. Ikke desto mindre, er begrebet stadig relativt elastisk, 

fordi det er op til staterne selv at vurdere hvorvidt militær nødvendighed bør tages i brug 

eller om der findes andre konstruktive midler. Begrebet kan således stadig manipuleres til 

at retfærdiggøre overtrædelser af beskyttelsen for kulturelle genstande. 

 

Konventionens tilgang til retsforfølgelse (artikel 28) udvides i anden protokol, artikel 17, 

hvor det tilføjes, at overtrædelser ikke kun kan straffes gennem national lovgivning, men 

også gennem international lovgivning, hvis det er nødvendigt.  
 
Art. 28. Sanctions 

The High Contracting Parties undertake to take, within the framework of their ordinary criminal jurisdic-

tion, all necessary steps to prosecute and impose penal or disciplinary sanctions upon those persons, of 

whatever nationality, who commit or order to be committed a breach of the present Convention (Conven-

tion for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict). 

 
Art. 17. Prosecution  

1. The Party in whose territory the alleged offender of an offence set forth in Article 15 sub-paragraphs 1 

(a) to (c) is found to be present shall, if it does not extradite that person, submit, without exception 

whatsoever and without undue delay, the case to its competent authorities, for the purpose of prosecution, 
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through proceedings in accordance with its domestic law or with, if applicable, the relevant rules of interna-

tional law.  

 

2. Without prejudice to, if applicable, the relevant rules of international law, any person regarding whom 

proceedings are being carried out in connection with the Convention or this Protocol shall be guaranteed 

fair treatment and a fair trial in accordance with domestic law and international law at all stages of the pro-

ceedings, and in no cases shall be provided guarantees less favorable to such person than those provided by 

international law (Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property 

in the Event of Armed Conflict). 

 

Eftersom ødelæggelse af kulturelle genstande under væbnet konflikt betragtes som krigs-

forbrydelser straffes overtrædelser af Haag-konventionen ligeledes (O’Keefe, 2010:11). I 

den Internationale Tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelse i det tidligere Jugoslavien 

(ICTY) er der eksempler på hvordan overtrædelserne af Haag-konventionen retsforfølges 

internationalt i sagen om angreb på byen Dubrovnik. Befolkningen i Dubrovnik var tæt 

forbundet med byens historiske og kulturelle arv og de beboede bygninger var del af den 

kulturelle verdensarv. Angrebet på byen var således både et angreb på civile og på den af 

UNESCO udnævnte kulturelle verdensarv (Driver, 2000: 9, Frulli, 2011, 209). Den jugo-

slaviske hær (JNA) stod bag angrebet på byen og de ansvarlige kommandører; Pavle 

Strugar, Miodrag Jokić og Vladimir Kovačević blev retsforfulgt og alle idømt 7-7,5 års 

fængsel for deres forbrydelser mod menneskeheden, heriblandt tilsigtet kulturel ødelæg-

gelse (ICTY 1, 2, 3, 4). 

 

Ifølge Zoë Howe er det en svaghed at Haag-konventionen og de tilhørende protokoller 

har ikke centrale og universelle håndhævelsesmekanismer. Howe påpeger at manglende 

fastlagte sanktioner for overtrædelse af Konventionen kan anfægte Konventionens an-

vendelighed. Howe understreger dermed, at benyttelsen af ad hoc retsforfølgelse kan un-

dergrave alvoren af kulturelle ødelæggelser, idet der ikke er fastlagte konsekvenser, 

hverken nationalt eller internationalt (Howe, 2012: 414). Selvom ødelæggelserne i Du-

brovnik resulterede i international retsforfølgelse, er det alligevel i høj grad op til den en-

kelte stat at håndhæve og overholde Konventionen. På den måde er det altså ikke gen-

nemskueligt, hvordan overtrædelser af Haag-konventionen vil blive retsforfulgt. 
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Delkonklusion 

For at opsummere, kan man altså i Lieber-instruktionen og Roerich-pagten se hvordan 

stater begynder at forholde til kulturarv og hvordan de håndterer beskyttelse af den. Man 

kan gennem aftalerne derfor identificere en udvikling i tilgangen til kulturarvsbeskyttelse. 

Lieber-instruktionen, skelner mellem civile (deriblandt kulturelle monumenter) og mili-

tære objekter og gør det til en forudsætning, at retfærdig og forsvarlig krigsførelse skal 

værne om civile objekter. Dernæst kommer der et større fokus på kulturarv gennem Ro-

erich-pagten, der som konsekvens af masseødelæggelserne under første verdenskrig, for-

drer bedre og mere avanceret beskyttelse af kulturelle monumenter. 

 

Udarbejdelsen af humanitær lovgivning tager udgangspunkt i en opfattelse af, at krig fo-

regår mellem stater og ikke mellem folk (Bosco, 2008: 27). Dette er tydeligt i de be-

skrevne aftaler, der alle har en klar distinktion mellem civile og militære mål. Distinktio-

nen mellem civile (kulturelle) og offentlige (militære) mål er altafgørende for krigens ud-

vikling og legitimitet. Med andre ord fordrer denne skelnen mellem det civile og det of-

fentlige, at der er en statslignende instans, der varetager en offentlig og militær rolle. Der 

tages altså udgangspunkt i en samfundskontekst, hvor stater bekriger stater, og hvor afta-

ler derfor skal indgås mellem stater og binde dem til at varetage et humanitært aspekt og 

sikre ordentlig og retfærdig krigsførelse. Denne opfattelse af krige og forsøget på at regu-

lere dem, er defineret af den tid og den samfundspolitiske kontekst, hvori de forskellige 

aftaler blev udarbejdet. Liebers forsøg på at begrænse og menneskeliggøre krig ved at 

instrumentalisere den, viser tydeligt, at instruktionen er tilpasset den moderne vestlige 

stat og et samfund hvor stater er de (inter)agerende parter (Giladi, 2012: 101). På samme 

måde beror Roerich-pagtens legitimitet også på denne anerkendelse af staternes autoritet 

og den internationale samfundsorden. 

 

Med Haag-konventionen af 1954, er der to ting, som bliver slået fast. Først og fremmest 

er der stadig fokus på stater som de agerende aktører, og derfor udformes, underskrives 

og implementeres Konventionen af stater. Derudover ser man igen at på trods af forebyg-

gende arbejde, opstår der alligevel uventede situationer, som den oprindelige Konvention 

ikke tager højde for. Dette medfører en vigtig betragtning, nemlig at de internationale af-
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taler ikke er universelle og dermed kan og bør tilpasses den samfundsmæssige kontekst. 

Tilføjelsen af anden protokol illustrerer, hvordan det internationale samfund forsøger at 

tilpasse Haag-konventionen et verdenssamfund under forandring. Med anden protokol 

viser UNESCO en opmærksomhed for konflikter i ikke-international sammenhæng, som 

bliver mere hyppige og som tyder på en udvikling i karakteren af væbnede konflikter. 

UNESCO tager altså højde for en samfundsmæssig udvikling og forsøger således at til-

passe Konventionen en ny kontekst, således at den fortsat kan anvendes. Der er dog kun 

til dels taget højde for en ændrende kontekst og der lægges stadig vægt på staternes suve-

rænitet i den internationale sammenhæng. Konventionen tager ikke højde for de ikke-

statslige autonome aktører, som i dag spiller en stadig større rolle i væbnede konflikter. 

Nutidige konflikter, som er præget af autonome grupper som Islamisk Stat, udfordrer der-

for Konventionens krigs- og ødelæggelsesregulerende samarbejde. Det internationale 

samfund betragter Islamisk Stat som en terrororganisation og anerkender den derfor ikke 

som en potentiel samarbejdsparter, ikke desto mindre spiller Islamisk Stat alligevel en 

væsentlig politisk rolle i nutidige konflikter (Bokova, 2015: 41, UN Security Council, 

2016). 

 

Udvikling i krigsførelse 
Som det tidligere kapitel fastslog, bød første verdenskrig på udfordringer i form af den 

teknologiske udvikling, der resulterede i masseødelæggelse og dermed kulturødelæggelse 

som collateral damage. Anden verdenskrig udfordrede derimod kulturarvsbeskyttelse på 

grund af plyndring og smugling af kulturværdier. I Haag-konventionen blev der i retro-

spekt taget højde for begge disse typer udfordringer i forhold til kulturarvsbeskyttelse 

som følge af krig. I dag udfordres Konventionen og international kulturarvsbeskyttelse 

dog på anden vis fordi krigsførelse har ændret sig både i forhold til formål, metode og 

aktører. Både første og anden verdenskrig er klassiske eksempler på ”traditionel” krigsfø-

relse, hvor stater bekriger stater, det som man med andre ord kan kalde for interstatslig 

krigsførelse. Siden anden verdenskrig og op igennem det 21. århundrede er interstatslige 

krige dog blevet stadig mere sjældne, mens intrastatslige krige forekommer hyppigere. 

Det grundlæggende for intrastatslige krige er, at de ikke foregår mellem stater, men in-
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ternt i stater, og at ikke-statslige aktører spiller en betydelig rolle. Skiftet fra interstatslig 

til intrastatslig krig betyder altså at man opfatter konflikter anderledes og dermed også er 

nødt til at håndtere dem anderledes, hvilket har stor betydning for det internationale sam-

arbejde og den internationale samfundsorden. 

 

Jeg vil i dette kapitel illustrere, hvordan den internationale samfundsorden i dag er en an-

den end, da Haag-konventionen blev nedfældet. Der er i dag nye konflikter, som ikke ek-

sisterede, da Konventionen blev skrevet, og som UNESCO derfor ikke har forholdt sig til 

eller forudset, i udarbejdedelsen af Konventionen og kulturarvsbeskyttelse. Konventio-

nens anvisninger i forhold til forebyggelse og beskyttelse af kulturarv bygger på, at krig 

foregår mellem stater. Konventionen hviler altså på en traditionel opfattelse af krig og 

tager derfor ikke højde for intrastatslig konflikt, der i høj grad har erstattet interstatslig 

konflikt i den nutidige samfundspolitiske kontekst. Denne ændring i krigsførelse har es-

sentiel betydning for Konventionens anvendelighed. Den traditionelle opfattelse af væb-

nede konflikter i Konventionen tager ikke højde for de udfordringer, der følger de typer 

konflikter, som man ser i dag og det kan være med til at forringe dens gyldighed i en nu-

tidig kontekst. For at forstå Konventionens gyldighed i dag, er det derfor vigtigt at forstå, 

hvilke typer konflikter det internationale samfund udfordres af. Ved at skitsere disse kon-

flikter, kan man forklare hvorfor Konventionen muligvis mangler gennemslagskraft. 

Samtidig er de nye udfordringer vigtige at forholde sig til, hvis man skal gøre Konventio-

nen relevant på ny. 

 

I de sidste to årtier har man kunnet se en ændring i krig. Visse teoretikere mener at kri-

gens foranderlige karakter kræver nye tilgange i forhold til at forstå den. Man har brugt 

mange forskellige begreber til at understrege dette paradigmeskift i krigsførelse såsom 

New Wars, postmoderne krig, krig af den tredje slags, privatiseret krig og hybridkrig 

(Malantowicz, 2013: 52). Alle begreber forsøger at understrege, at der er nye elementer i 

aktuel krigsførelse, som man må forholde sig til for at forstå og håndtere nutidige krige 

og konflikter. Med de nye begreber forsøger man at adskille nutidig krig fra Clausewitz’ 

opfattelse af krig, som var den gængse opfattelse af krig i det 20. århundrede. Clausewitz 

beskrev krig som en voldelig handling, der foregår mellem stater med et geopolitisk eller 
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ideologisk ræsonnement, hvor man gennem magtudøvelse forsøger at tvinge fjenden til at 

følge ens vilje (Clausewitz, 2007: 13). Disse konflikter er finansieret af de involverede 

stater og målet er at sejre over fjenden i kamp, vinde fjendens territorium og styrke sta-

tens magt (Malantowicz, 2013: 52). Nutidige konflikter er i højere grad transnationale, 

hvor både regeringer og oprørsgrupper finansieres af transnationale forbindelser såsom 

kriminelle netværk, diasporaforbindelser og international handel. Der er ikke én specifik 

og defineret politisk eller ideologisk kamp, men flere sammenflettede og komplekse kon-

flikter  (Duffield, 2001: 13, Schroefl & Kaufman, 2014: 863). 

 

Fra interstatslig til intrastatslig konflikt 

Det er i særdeleshed efter den kolde krig, at man kan registrere en udvikling i krig. Færre 

og færre stater erklærer krig mod hinanden og samtidig stiger antallet af konflikter internt 

i stater. Det faktum, at der er flere intrastatslige end interstatslige konflikter betyder, at 

man må ændre sin opfattelse af krig. Man kan derfor tale om et paradigmeskift i krigsop-

fattelse fra intersatslig til intrastatslig konflikt. Udviklingen fra interstatslige til intrastats-

lige konflikter betyder dermed at moderne konflikter ikke udspiller sig mellem to statsli-

ge magtcentrummer, men ofte internt i en stat og understreger en stats strukturelle og 

økonomiske fragmentering (Van der Auwera, 2012: 52). 

 

Intrastatslige konflikter defineres som konflikter, der foregår mellem to eller flere grup-

per inden for et internationalt anerkendt statsligt territorium. Begrebet ”intrastatslig” 

dækker over både borgerkrige mellem en regering og en ikke-statslig aktør og etnopoliti-

ske konflikter mellem to eller flere grupper, hvoraf ingen af dem repræsenterer rege-

ringsmagten (Sarkees et al., 2003: 59). Ifølge Ercan Yilmaz er intrastatslige konflikter 

baseret på rivalisering mellem forskellige etnokulturelle grupper, som et resultat af ulig-

hed og manglende anerkendelse af en eksisterende mangfoldighed. Når der opstår ulighed 

mellem de mangfoldige etnokulturelle grupper, bliver forskellighederne mellem grupper-

ne til et stridspunkt og den tydelige distinktion mellem dem kan føre til konflikter. De 

grupper som ser sig selv som underprivilegerede forsøger at opnå anerkendelse af kultu-

relle rettigheder, autonomi, politisk adskillelse eller politisk uafhængighed, hvilket ofte 

resulterer i konflikt i forsøget på at ændre status quo (Yilmaz, 2007: 13). 
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Der er forskellige omstændigheder, der kan føre til intrastatslig konflikt, men eroderende 

statsmonopoler og kulturel undertrykkelse, samt diskrimination er ofte det grundlæggen-

de fundament for konflikt. Man ser ofte et elementært behov for at legitimere og udtrykke 

sin etnokulturelle identitet, som ofte forstærkes, hvis dette ikke er tilladt. Diskrimination, 

forfordeling af visse grupper i det politiske system, samt ulige fordeling af statens goder 

er alle elementer der kan lede til intrastatslig og etnokulturel konflikt (Yilmaz, 2007: 18). 

Etniske konflikter centreres ofte omkring oplevet uretfærdighed og ulighed og ofte er et 

statskollaps en forløber for sådanne. Statskollaps og erodering af staters monopol på 

myndighedsudøvelse kan både komme oppefra og nedefra. Oppefra kan det skyldes glo-

balisering; transnationalisering af militære styrker, militære alliancer, internationalt sam-

arbejde og økonomisk eller juridisk interdependens. Nedefra kan stater udfordres af orga-

niseret kriminalitet, korruption og paramilitære grupper. Alle disse faktorer kan erodere 

staters autonomi og monopol (Kaldor, 2012: 6). Når en stat kollapser, opstår der en form 

for anarki, hvor der ikke er nogen til at sikre fred blandt de forskellige etniske grupper. 

Fordi der ikke længere er en central autoritet i staten, forsøger de forskellige grupper der-

for selv at skabe en vis form for subjektiv sikkerhed, samtidig med, at de ofte søger en vis 

tryghed og legitimitet i det etniske fællesskab. I kølvandet på et statskollaps opstår der 

altså ofte en magtkamp mellem de forskellige etniske grupper, om hvem der skal overta-

ge regeringsmagten, hvilket kan føre til intrastatslig konflikt (Yilmaz, 2007: 20).  

 

New Wars 

En grundlæggende teori omkring moderne krigsførelse, som viser en klar distinktion mel-

lem interstatslige og intrastatslige konflikter er Mary Kaldors teori om New Wars. New 

Wars betyder ikke nødvendigvis at der er tale om nye krige, men er en tilgang til krig, der 

hjælper til at skelne denne type krig fra traditionel krig (gammel, interstatslig krig). Kal-

dors distinktion mellem ny og gammel krig skaber et grundlag for en ny akademisk me-

todologi til at analysere denne ikke-traditionelle krigsførelse, som er væsentlig for at for-

stå aktuelle konflikter (Williams, 2014: 84). Ved at kalde det for “ny krig” kan man be-

skrive et fænomen i krig, der fordrer en anderledes tilgang og analyse end traditionel krig 

(Kaldor, 2013: 3). 
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I New Wars sløres linjerne mellem krig, organiseret kriminalitet og overtrædelse af men-

neskerettigheder (angreb på civile) (Kaldor, 2012: 2). Selvom New Wars har borgers-

krigslignende træk og er af intrastatslig karakter, har de en transnational rækkevidde og er 

karakteriseret af mange forskellige transnationale forbindelser, der gør det svært at skelne 

mellem intern og ekstern konflikt og dermed definere hvad der sker lokalt, og hvad der 

sker globalt. Det er netop denne kompleksitet, der adskiller New Wars fra borgerkrig. 

Linjerne mellem det lokale og det globale er altså blevet sløret af de mange aktører og 

formål (Duffield, 2001: 14, Kaldor, 2012: 2, Malantowicz, 2013: 52). 

 

New Wars er således karakteriseret ved mange forskellige interagerende aktører, både 

offentlige og private, samt statslige og ikke-statslige (Malantowicz, 2013: 53) De fore-

kommer ofte i stater med autoritære regimer og er hovedsageligt baseret på identitetspoli-

tik. De er stimuleret af personlige eller gruppemæssige interesser og er karakteriseret ved 

paramilitære gruppers udøvelse af umotiveret vold og forflyttelse af befolkningsgrupper 

(Malantowicz, 2013: 52). Ifølge New Wars-teorien er moderne konflikter ikke baseret på 

geopolitik eller ideologi (såsom demokrati, statsopbyggelse og socialisme), men er foran-

kret i identitetspolitik og mobiliserer sig derfor omkring etnicitet, race og religion (Ma-

lantowicz, 2013: 53). 

 

Som tidligere fastslået, defineres traditionelle krige som konflikter mellem to statslignen-

de modstridende parter, hvor løsningen enten er forhandling eller sejr for den ene af par-

terne. Denne stereotype model for krig passer dog ikke på mange af de typer konflikter, 

som bliver mere dominerende i det globale samfund. Ved at definere disse aktuelle kon-

flikter som New Wars, demonstrerer man, at den gængse opfattelse af krig ikke er til-

strækkelig og at man ikke kan analysere eller forstå disse konflikter ud fra et traditionelt 

krigsperspektiv. New Wars-teorien understreger altså en anderledes logik i krig, samt en 

anden teoretisk tilgang til krigsstudier og dermed et forsøg på at forstå, fortolke og for-

klare disse konflikter. Selvom New Wars ikke decideret betyder “ny krig”, er der dog nye 

elementer, der kan kategoriseres som en decideret udvikling i krigsførelse og ifølge Mary 

Kaldor spiller teknologi og globalisering en stor rolle i New Wars  (Kaldor, 2013: 4). Si-

grid Van der Auwera argumenterer for, at der opstår en form for nynationalisme i det nu-
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tidige globaliserede og fragmenterede samfund. Det vil sige at fraværet af legitim autori-

tet i svage eller fejlslagne stater, resulterer i at identitetspolitik bliver et omdrejnings-

punkt i nutidige konflikter (Van der Auwera, 2012: 53). 

 

Fem hypoteser om New Wars 

Patrick Mello har opstillet fem hypoteser om New Wars, som kan sætte udviklingen af 

krigsførelse i perspektiv og belyse hvilke faktorer, der kan være med til at udløse en så-

dan konflikt. Jeg vil her redegøre for de fem hypoteser og se hvorvidt der er en sammen-

hæng mellem dem og Islamisk Stat. 

 
Første hypotese 
Den første hypotese omkring New Wars er, at der opstår en erodering af statsmonopolet i 

forhold til magtanvendelse. Det er ikke længere kun stater, der udøver magt, men også 

ikke-statslige aktører, der kan defineres som revolutionære, oprørere eller separatistgrup-

per. Med disse nye aktører brydes den traditionelle skelnen mellem aktører, territorium 

og international lovgivning og samtidig sløres linjerne mellem civile og kombattanter, 

fordi man ikke har en klar definition af hvem de agerende er. I kraft af ikke-statslige ak-

tørers autonome magtanvendelse, svækkes staternes struktur og deres autoritet bliver ud-

fordret (Mello, 2013: 299). 

 

Herfried Münkler, Heupel, Zangl og Kaldor hævder, at New Wars er karakteriseret ved 

barbari, brutalitet og hensynsløshed og at vold mod civile bliver brugt som en rationel 

strategi (Mello, 2013: 299). Ifølge Kaldors New Wars-teori er målene ikke nødvendigvis 

militære objekter, men kan være civile og aktørerne er ikke soldater, men krigere, der ik-

ke følger gængse regler for krigsførelse. Det er således en form for lovløs krigsførelse, 

der ignorerer alle former for internationalt aftalte ”spilleregler” (jus in bello). Denne lov-

løse krigsførelse er mobiliseret omkring frygt og had, hvor massedrab, tvangsforflyttelse, 

samt politiske, psykologiske og økonomiske trusler bruges til at kontrollere befolkningen 

(Mello, 2013: 304). De civile mål omfatter både mennesker og monumenter, idet monu-

menter repræsenterer bestemte etnokulturelle identiteter. Ved at angribe symbolet på en 

bestemt identitet, udfordrer man dermed dennes legitimitet. Belejringer, angreb på civile 

og ødelæggelse af kulturelle og historiske monumenter er essentielle metoder i New Wars 
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krigsførelse (Kaldor, 2012: 9). I og med at ikke-statslige aktører overtager magten, er det 

vanskeligt for det internationale samfund at håndhæve international humanitær lovgiv-

ning og det internationale regelsæt undermineres, når aktørerne ikke er bundet af statslige 

aftaler (Mello, 2013: 299). Man kan drage en parallel til disse tendenser og udviklingen 

af Islamisk Stat. Under de ustabile forhold i Syrien og statens eroderende magtmonopol 

har organisationen opnået en vis styrke. Islamisk Stat har således påtaget sig en domine-

rende rolle som magtudøver i visse områder, som organisationen har erklæret for eget 

territorium. 

 

Anden hypotese 

Den anden hypotese omkring New Wars handler om den økonomiske dimension og på-

peger at New Wars er drevet af grådighed og økonomiske mål. Det kan diskuteres hvor-

vidt grådighed er drivkraften bag oprørene og hvorvidt aktørerne ser oprør som en mulig-

hed for plyndring, der leder til økonomisk vinding. Flere studier viser en forbindelse mel-

lem lokale konflikter og globale krigsøkonomier gennem forskellige netværk af illegal 

handel med narkotika, våben og ressourcer (såsom olie og diamanter) samt plyndring 

(Duffield, 2001: 13, Mello, 2013: 300). Kaldor hævder at den politiske, sociale og øko-

nomiske sfære ikke kan skilles ad og betragtes separat, men at de er sammenflettede og 

sammenhængende og til sammen udgør New Wars (Mello, 2013: 300). Islamisk Stats 

finansiering af sine aktiviteter er meget i tråd med den økonomiske dimension i New 

Wars. Islamisk Stat bruger mange af de samme teknikker som transnationale organisere-

de kriminelle grupper og finansierer sig blandt andet gennem plyndring og smugling af 

kulturelle genstande, samt ulovlig handel med naturressourcer. Det anslås at Islamisk Stat 

har indtjent mellem 400 og 500 millioner $ på olie i 2015 (UN Security Council, 2016: 5). 

 

Tredje hypotese 

Den tredje hypotese fordrer at New Wars er asymmetriske krige i forhold til aktører, mili-

tære egenskaber, krigsmetoder og krigspolitik. Asymmetrisk krig betyder at de stridende 

parter ikke besidder samme kapacitet og at der derfor er en ubalance i mellem dem og 

deres krigsførelse (Mello, 2013: 301). Det kan både være guerillaoprørsgrupper, narkoti-

karelaterede krige eller transnational terrorisme (Schroefl & Kaufman, 2014: 862). 
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Asymmetrisk krig er således karakteriseret ved flere forskellige typer aktører med for-

skellige politiske, ideologiske, etniske og kriminelle mål. Samtidig kendetegnes asymme-

trisk krig ved at disse mål kan ændre sig over tid (Schroefl & Kaufman, 2014: 864). Kon-

flikten i Syrien udspiller sig mellem flere forskellige aktører og undervejs i konflikten har 

målene ændret sig. I 2011 startede konflikten med en opposition der ønskede et friere og 

mere demokratisk samfund. Undervejs har oppositionen dog delt sig i flere retninger, 

hvoriblandt en fraktion udviklede sig til Islamisk Stat, hvis mål og ideologi langt fra er 

demokratiske. Islamisk Stat benytter sig af mange forskellige angrebsmetoder, som varie-

rer fra guerillalignende angreb på lokalbefolkninger til international terrorisme. Den syri-

ske regering og det internationale samfund svarer igen med militære styrker, der angriber 

organisationen i traditionel krigsforstand. På den måde varierer både metode og midler og 

der er en uligevægt mellem de stridende parter i forhold til krigsmetoder. 

 

Fjerde hypotese 

Den fjerde hypotese omkring New Wars beskriver det som identitetsbaseret krig. Det vil 

sige, at konflikterne er motiveret af ekskluderende opfattelser af identitet (opfattelser, der 

isolerer specifikke grupper om sig selv og dermed skaber et “os” og “dem” forhold) og at 

identitetsopfattelserne instrumentaliseres til at opnå politisk magt. Identitetspolitik kan 

opstå i samfund, hvor stater har mistet deres legitimitet, og statsstrukturen er svækket 

(Mello, 2013: 302). Statskollaps og det medfølgende magtvakuum kan således intensive-

re et behov for identitet. I fejlslagne eller svage stater, ser man ofte at et magtvakuum bli-

ver udfyldt af grupper, der forsøger at skabe et fællesskab og en legitimitet ved at define-

re sig gennem identitet (det kan være religiøst, etnisk eller sprogligt). Der opstår derfor en 

form for nationalisme i samfund, hvor identitet bliver en mobiliseringsfaktor. Disse 

sammenhold kan bygge på eksisterende identiteter, men bliver forstærket og polariseret 

og skaber dermed en større forskellighed mellem grupperne. Identitet kan således blive 

misbrugt i væbnede konflikter til at definere et fællesskab og en fjende (Van der Auwera, 

2013a: 3). Identitet er blevet et politisk omdrejningspunkt i Syrien. I takt med konfliktens 

udvikling udfordres statsmagten og der vækkes et behov for identitet. I kølvandet på kon-

flikten, kan man således se hvordan latente etniske grupperinger er blevet genoplivet og 

skaber en ramme for legitimitet gennem etnisk forankring. 



 41 

Femte hypotese 

Den femte New Wars hypotese kategoriserer terrorisme som en form for New Wars. In-

ternational terrorisme repræsenterer en slags moderne guerillakrig, der er ureglementeret 

og til dels uforudsigelig. Terrorangreb karakteriseres af selektivitet versus non-

selektivitet; terroristerne er dem der udpeger et mål og bestemmer, hvordan og hvornår 

det skal angribes, mens målet er uvidende og derfor ikke har forudsætning for en direkte 

reaktionsevne og modsvar (Mello, 2013: 304). Islamisk Stats benyttelse af terrorangreb 

illustrerer deres New Wars-strategiske tilgang. Dens udvælgelse af civile mål er ukendt 

for omverdenen og understreger samtidig den første hypotese som vold mod civile som 

en krigsstrategi. 

 

Distinktion mellem traditionel krig og New Wars 

For at forstå kompleksiteten i New Wars, og hvordan den adskiller sig fra traditionel krig 

sammenligner Kaldor dem på fire områder i forhold til deres aktører, mål, metoder og 

finansiering. Jeg vil her kort skitsere, hvordan Kaldor sondrer mellem de to typer krigsfø-

relse. 

 

Aktører 

Traditionelle krige er udkæmpet mellem stater og statsligt militær, New Wars er karakte-

riseret ved ikke-statslige aktører, lejesoldater, jihadister, paramilitære enheder, warlords 

etc. (Kaldor, 2013: 3). 

 

Mål 

Tidligere var målene i krig geopolitiske eller ideologiske (eksempelvis demokrati, socia-

lisme), mens New Wars har etniske, religiøse og stammebaserede mål. I modsætning til 

geopolitik er målet i identitetspolitik at få adgang til staten for én bestemt gruppe (det kan 

både være en lokal eller en transnational gruppe) og ikke at udføre en bestemt politik el-

ler program for den bredere offentlige interesse (Kaldor, 2013: 3). 
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Metode 
I traditionel krig var metoden selve slaget mellem de modstridende parter, altså selve 

mødet mellem de to. Det handlede om at vinde territorium ved hjælp af militære midler. I 

New Wars ser man ikke slag, men territorium erobres derimod gennem politiske midler 

og ved at kontrollere befolkningen. Dette sker blandt andet ved at forflytte folk og fjerne 

folk med en anden identitet og en anden overbevisning. Der udøves derfor vold mod civi-

le for at kunne bevare kontrollen over et territorium (Kaldor, 2013: 3). Man kan således 

se hvordan civilbefolkninger er udsat i langt højere grad end hvad man kender fra traditi-

onel krigsførelse, hvor angreb oftest er koncentreret omkring militære mål. 

 

Finansiering 

Traditionelle krige var finansieret af stater gennem beskatninger og eksterne lån. New 

Wars finansieres gennem private aktører, plyndring og smugling samt illegal handel og 

distribution af naturressourcer (Kaldor, 2013: 3). 

 

 Traditionel krigsførelse New Wars 

Aktører Statslige aktører Ikke-statslige aktører 

Mål Ideologiske mål Identitetspolitiske mål 

Metode Angreb på militære mål Angreb på civile mål 

Finansiering Statslig finansiering Privat finansiering 

 

Globalisering 

På mange måder er nutidig krigsførelse blevet en globaliseret form for krig, idet formål 

og aktører ofte rækker udover nationale grænser og forbinder det nationale og det interna-

tionale. Ifølge Kaldor skal New Wars forstås i en globaliseret kontekst. Den informati-

onsteknologiske udvikling har til dels resulteret i en intensivering af den globale sam-

menhæng i politisk, økonomisk, militær og kulturel forstand. Denne globale sammen-

hæng er på én gang integrerende og fragmenterende og forbinder og intensiverer både 

homogenisering, mangfoldighed, globalisering og lokalisering (Kaldor, 2012: 4). Det er 

en kompleks proces, der skaber transnationale netværk samtidig med, at det ekskluderer 

store befolkningsgrupper. På grund af globaliseringen, kan man skelne mellem to grup-
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per; den globale gruppe, som taler engelsk og har adgang til internet og international va-

luta, som kan rejse frit og drage fordel af internationalt samarbejde og globale processer 

og så den ”anden” gruppe, som er ekskluderet fra det globale samfund, som ikke har fri 

bevægelighed, hvis liv formes af begivenheder de ikke selv har kontrol over og fjernt fra 

hvor de befinder sig og som ofte er plaget af blandt andet tvangsfordrivelse og hungers-

nød (Kaldor, 2012: 5, 74). Globalisering bryder altså med de kulturelle og socioøkonomi-

ske systemer, som definerede det moderne politiske mønster og skaber i stedet transnati-

onale netværk (Kaldor, 2012: 72). Udover, at der opstår nye kulturelle og socioøkonomi-

ske sammenhænge, påvirkes det internationale samarbejde også og der sker en transnati-

onalisering af statsmagter. Der er en stigende interdependens mellem stater grundet både 

politisk og økonomisk samarbejde og samtidig reguleres staters aktiviteter af transnatio-

nale institutioner og organisationer såsom FN, EU og AU. Derudover er der et voksende 

antal Ngo’er, som påtager sig forskelligt humanitært arbejde, som tidligere var varetaget 

af statslige regeringer (Kaldor, 2012: 75). Som en FN-organisation understreger UNE-

SCOs samarbejde denne interdependens og Haag-konventionen er et resultat af mellem-

statslig sammenhæng. 

 

På den ene side har man således et internationalt samarbejde mellem organisationer og 

stater, der forstærkes af globalisering, men globalisering gør det samtidig også muligt for 

kriminelle organisationer at skabe internationale netværk. Globaliseringen og den tekno-

logiske udvikling har en væsentlig betydning for udviklingen af New Wars. Islamisk Stat 

bruger internettet som et middel til at sprede organisationens budskab og række ud til et 

internationalt forum, samt til at rekruttere internationale krigere. Gennem propaganda op-

ildner Islamisk Stat hele verdens ”rettroende” til at tage del i den hellige krig. Via inter-

nettet skaber den således et transnationalt netværk, der formidler organisationens ideologi 

og handlinger (UN Security Council, 2016: 9). På den måde får de lokale konflikter i Sy-

rien globale forbindelser og tiltrækker aktører og opmærksomhed fra hele verden. Med 

globaliseringens udvikling sløres linjerne derfor mellem det nationale og det internationa-

le og denne komplekse sammensætning af aktører er et eksempel på, hvordan New Wars 

og nutidige konflikter adskiller sig fra traditionel krigsførelse. Samtidig er globaliserin-

gen med til at ændre på den hidtidige hierarkiske fordeling af magt mellem stater fordi 
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autonome grupper kan opnå opmærksomhed og tiltrækning gennem internationale net-

værk og derigennem tilegne sig magt og autoritet. Den aktuelle verdensorden er forankret 

i både lokale og internationale netværk, der skaber en kompleks sammenhæng og inter-

dependens i det internationale samfund og som afspejler aktuelle konflikters forviklinger 

og sammensathed. 

 

Identitetspolitik i nutidige konflikter 

Som nævnt tidligere spiller etnicitet og kulturel identitet en stor rolle i nutidige konflikter. 

Hvor målet i traditionel krig ofte er ideologipolitisk, er målet i New Wars ofte identitets-

politisk. Økonomisk og socialt underskud, korruption, manglende magt og anerkendelse 

eller et statskollaps kan intensivere det politiske behov for identitet. Den etnokulturelle 

identitet kan bruges som en mobiliseringsfaktor til at skabe et fællesskab, og kan således 

blive et fokusområde i voldelige konflikter (Van der Auwera, 2012: 53). Den etnocentri-

ske adfærd kan defineres som identitetspolitisk og forsøget på at fastholde et vis etnisk 

fællesskab medfører eksklusion og diskrimination af andre grupper. Dette resulterer ofte i 

etnopolitiske konflikter grupperne imellem (Yilmaz, 2007: 20). Identitetspolitik er altså 

fragmenterende og kan mobilisere en etnisk, religiøs eller racemæssig identitet for at op-

nå statsmagt og autoritet i samfund, hvor den eksisterende statsmagt er skrøbelig. 

 

Identitetspolitik bygger ofte på en idealiseret og nostalgisk repræsentation af fortiden og 

en tilbagevenden til et gammelt had mellem forskellige grupper baseret på både faktiske 

og forestillede minder om uretfærdighed. Med andre ord opnår identitetspolitik mening 

gennem usikkerhed og genoplivning af gamle fjendskaber (Kaldor, 2012: 81, Bowman, 

2014: 153). Denne forestilling om gamle fællesskaber og fjendskaber, der er med til at 

forme identitetspolitik og nationalisme, er det som Anderson betegner som forestillede 

fællesskaber (imagined communities) (Anderson, 1991: 6). Nationalisme, som et kon-

strueret koncept, giver mennesker en tilknytning og tilhørsforhold til bestemte afgrænse-

de grupper. Disse grupper er defineret omkring et bestemt narrativ, der skal forstærke 

fællesskabet og skaber således et identitetspolitisk grundlag for sammenhold (Anderson, 

1991: 3). 
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Identitetspolitiske etniske fællesskaber opfordrer derfor til en vis identitetsfokuseret men-

talitet og mobiliserer omkring et historisk fællesskab og en fælles kulturel tilknytning, der 

er bygget op omkring en fælles kulturel forankring i fortiden. Således har tilknytningen til 

etnicitet en stor betydning for, hvordan identitetspolitik udspiller sig og for hvorledes den 

kan bruges som en politisk mobiliseringsfaktor i konflikter. 

 

Denne opfattelse af nationalisme og det identitetspolitiske fællesskab er i tråd med 

Smiths forklaring af det etnosymbolske nationalismeparadigme. Ifølge etnosymbolister er 

det vigtigt at forstå den historiske tilknytning og lidenskab, for at forstå etnicitet og nati-

onalisme og hvorfor det kan skabe så alvorlige konflikter. Den følelsesmæssige binding 

til etniske fællesskaber og nationer kan være så stærk, at den kan resultere i fanatiske 

handlinger og selvopofrelse, såsom terrorisme, for at styrke denne etniske og nationale 

identitet. På den måde kan man bruge etnosymbolismen til at forklare intensiteten i aktu-

elle etniske konflikter (Smith, 2003: 85). Det etnosymbolske nationalismeparadigme kan 

således lægge rammen omkring identitetspolitik, der dyrker identitetsbaserede fællesska-

ber indadtil og forstærker identitetsbaserede fjendskaber udadtil. 

 

Identitetsbestemmelser kan altså fungere som en politisk mobilisering, hvor kulturelle 

forskelle, som måske altid har eksisteret på latent vis, pludselig får stor betydning. I nati-

onalismen er der en iboende form for dualisme i identitet, der er formet af både en indre 

verden og ydre kontekstuelle omstændigheder. Nationalisme og identitet er således dan-

net af både subjektive elementer såsom erindring, myter og symboler (etnosymbolisme) 

og udefrakommende faktorer såsom socioøkonomiske, politiske og ideologiske omstæn-

digheder (modernisme) (Smith, 2003: 83 ). 

 

I dag spiller identitetspolitik en stor rolle i aktuelle konflikter, som i særdeleshed udspil-

ler sig i svage eller fejlslagne stater uden reel magtstruktur (Van der Auwera, 2012: 53, 

Orjuela, 2014: 754). Med andre ord i samfund, der er præget af socioøkonomisk, politisk 

og ideologisk ustabilitet. I disse samfund bliver identitet en mobiliseringsfaktor, dels for 

at skabe et beskyttende fællesskab, dels for at opnå autoritet. Etnicitet og identitet kom-

mer således til at spille en stor rolle i aktuelle konflikter, hvor idealet er (national) auto-
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nomi, (national) enhed og (national) identitet (Smith, 2003: 46, 85). Disse identiteter kan 

således bygge på gamle traditioner, men kan lige så vel være forestillede og nyligt skabt. 

Det er altså en ekskluderende faktor, der skaber fragmentering mellem etniske grupper 

(Van der Auwera, 2012: 54). Man kan tale om en rekonstrueret nationalisme, en nynatio-

nalisme, med politiske formål, hvor nationalistiske bevægelser genopfinder særlige versi-

oner af historien for at skabe en bestemt politisk mobilisering. 

 

Det etnosymbolske paradigme understreger et følelsesmæssigt tilhørsforhold til en be-

stemt etnisk gruppe. Den identitetsbaserede tilknytning forstærkes gennem symboler, my-

ter og (forestillede) erindringer om fortiden. På den måde bygger det etnosymbolske nati-

onalismeparadigme på et følelsesmæssigt fællesskab gennem et etnisk narrativ, der sup-

pleres med kulturelle artefakter. Fordi etnosymbolismen tager udgangspunkt i et følel-

sesmæssigt fællesskab og en tilknytning til en bestemt identitet, er den sommetider præ-

get af irrationelle handlinger i forsøget på at bevare, beskytte og bestyrke gruppens legi-

timitet og sammenhold. Dette kan blandt andet resultere i fanatisk terrorisme og angreb 

på andre etniske grupper (Smith, 2003: 85 ). Man dyrker således fortællinger, myter og 

erindringer om det etniske fællesskab, der både kan styrke fællesskabet indadtil og samti-

dig styrke fjendskabet udadtil. Det etniske sammenhold bygger altså på værdisymboler 

og historiske erindringer og selvom disse erindringer kan være forestillede, kan de stadig 

være med til at styrke identitetsfølelsen. Samtidig kan erindringerne og dyrkelsen af det 

historiske etniske sammenhold tilskynde til splid og være incitamentet for konflikt. Men 

selvom aktuelle magtkampe på den måde ser ud til at handle om traditionel nationalisme 

omkring stammeforhold eller religiøs fundamentalisme, er de alle nutidige fænomener, 

der udspringer af nutidige årsager. 

 

New Wars i Syrien 

Kigger man på konflikten i Syrien, kan man se flere elementer, der understøtter New 

Wars-teorien. Konflikten havde først og fremmest en ideologisk og politisk agenda. Op-

positionen ønskede at Assads regime skulle erstattes af en demokratisk stat og krævede 

sociopolitiske og økonomiske reformer for at opnå en bredere politisk repræsentation og 

friere presse. Målet med det oprindelige oprør var altså ikke baseret på identitet, men på 
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ideologi. Konflikten i Syrien startede således med en fredelig opposition i 2011, der var 

etnisk decentraliseret og havde nationale forhåbninger. Ikke desto mindre udviklede kon-

flikten sig i en mere etnosekterisk retning, hvor etniske grupper gjorde oprør på grund af 

diskrimination og mobiliserede på en etnosekterisk agenda, heriblandt både kurdiske 

grupper og sunnisekteriske grupper som Jabhat al Nusra (Al Nusra fronten) og Islamisk 

Stat (Lawson, 2014: 1352). Uenighederne mellem de forskellige grupperinger blev for-

stærket af gensidige anklager om, at de modstridende parter havde en etnosekterisk agen-

da; det syriske regime forsøgte at undergrave opponerende grupper blandt andet ved at 

anklage dem for at forfølge religiøse minoriteter og sekulære. Samtidig hævdede opposi-

tionen, at regimet bevidst fremprovokerede etnosekteriske konflikter (Phillips, 2015: 359). 

Undervejs i konflikten har der været flere massakrer, hvor ofrene henholdsvis alle har 

haft den samme identitet. I tilfælde hvor sunnimuslimer var blevet dræbt påstod regimet, 

at oppositionen var ansvarlig eller havde iscenesat massakren for at sætte regimet i et dår-

ligt lys. Omvendt beskyldte oppositionen regimet for at stå bag massakrerne på alawi og 

kristne grupper (Phillips, 2015: 360). 

 

Syrien har en meget sammensat etnisk befolkning bestående af 12 % alawitter, 64 % sun-

nimusliner, 10 % kurdere 9 % kristne, 3 % drusere, 1 % shiamuslimer og 1 % andre etni-

citeter og selvom der har hersket en vis form for respekt og anerkendelse mellem de for-

skellige etniske grupper, eksisterer der alligevel visse spændinger, som er fremmanet i 

konfliktens udvikling (Phillips, 2015: 357). Konfliktens etnosekteriske spændinger har 

således tilføjet en identitetspolitisk dimension, hvor både regimet og oppositionen benyt-

ter sig af en form for identitetspolitik, som er med til at definere de modstridende parter. 

Selvom konfliktens umiddelbare mål var ideologisk og politisk, er der altså opstået en vis 

identitetspolitisk dimension, hvor etnicitet og religion er blevet afgørende faktorer. Man 

kan derfor kategorisere konflikten som semisekterisk, hvor identitet spiller en væsentlig 

rolle ved siden af politik og ideologi (Malantowicz, 2013: 57, Phillips, 2015: 361). 

 

Konflikten i Syrien udkæmpes af mange forskellige fragmenterede grupperinger, her-

iblandt både statslige og ikke-statslige aktører. Flere af oprørsgrupperne, herunder Isla-

misk Stat, benytter sig af guerillateknikker, og der er et grundlæggende fravær af militær 
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disciplin. Derudover ser man tvangsforflyttelse og trusler mod lokalbefolkninger i form 

af etnisk udrensning, massedrab, voldtægt, henrettelser og ødelæggelse af civil infrastruk-

tur (Malantowicz, 2013: 58). I forhold til finansiering forsøger oprørsgrupperne at mobi-

lisere støtte fra den syriske diaspora samtidig med at de forsøger at få kontrol over strate-

giske oliefelter, i tråd med New Wars-metoder (Malantowicz, 2013: 60). 

 

Aktørerne, metoden og finansieringen i den syriske konflikt kan alle betragtes som New 

Wars-teknikker. Selvom målet oprindeligt var ideologisk, har ustabiliteten i landet dog 

resulteret i, at der blandt oprørsgrupperne er opstået fundamentalistiske identitetspolitiske 

grupper som Jabhat al Nusra og Islamisk Stat, der fører identitetsbaseret krig i en New 

Wars-kontekst. 

 

Kulturarvens rolle i New Wars 

I forbindelse med udviklingen af krig og de samtidspolitiske konflikter, der hersker i dag, 

er der altså nye udfordringer for beskyttelsen af kulturarv og i særdeleshed under væbnet 

konflikt. Der er en sammenhæng mellem nutidig krig og kulturel ødelæggelse, idet kon-

flikterne vi ser i dag i høj grad er identitetspolitiske og forbundet til en form for nynatio-

nalisme og dermed angriber identitetsdefinerende mål. Kulturarven symboliserer forskel-

lige etnokulturelle grupper, som manifesterer deres eksistens og identitet gennem monu-

menter og kulturelle genstande. Ved bevidst at angribe denne kulturarv, tyer man altså til 

en form for psykologisk krigsførelse og kulturel ikonoklasme, der skal true en bestemt 

gruppes identitet og legitimitet. Ved at ødelægge kulturarv, de- og rekonstruerer man 

dermed både sit eget og andres kulturelle narrativ og identitetsgrundlag. 

 

Man kan påpege en forbindelse mellem tilsigtet kulturel ødelæggelse og identitetspolitik i 

New Wars, hvor ødelæggelsen af kulturarv, der repræsenterer visse ethnier, er et udtryk 

for identitetspolitiske strømninger. Den tilsigtede ødelæggelse af kulturarv er motiveret af 

identitetspolitisk selvforståelse og er blevet en reel form for krigsstrategi i aktuelle kon-

flikter. I takt med at der er sket et paradigmeskift i krig fra interstatslig til intrastatslig og 

eftersom identitetspolitik er et omdrejningspunkt i aktuelle interne konflikter bliver der 

altså udøvet hyppigere tilsigtet ødelæggelse af kulturarv. 
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Kulturelle genstande reflekterer og manifesterer forskellige gruppers identiteter og øde-

læggelsen af disse kulturelle genstande kan således bruges som en form for psykologisk 

krigsførelse mod andre grupper. Ved at ødelægge kulturarv ødelægger man dermed en 

kulturel identitet og undergraver dens legitimitet. Disse interne konflikter kredser ofte 

omkring identitet og nynationalisme og eftersom kulturelle genstande symboliserer be-

stemte identiteter og nationaliteter, bliver de ofte ødelagt i forsøget på at dominere den 

givne kultur og identitet. Kulturel ødelæggelse er således et middel til psykologisk krigs-

førelse, hvorved man undergraver modstanderens etniske legitimitet (Van der Auwera, 

2012: 50). Fordi New Wars ofte fremprovokeres af nynationalisme bliver symbolske gen-

stande og kulturværdier derfor et mål for ødelæggelse. Arv og kultur er med til at skabe 

en selekteret fortælling og en selekteret version af historien, som ikke alle nødvendigvis 

er enige i. Ved at ødelægge kultur eller fysiske landemærker, forsøger man at fjerne det 

fra den historiske fortælling og samtidig gøre området ubeboeligt for en bestemt gruppe, 

fordi gruppen ikke længere kan legitimere sit kulturelle ophav (Francioni, 2011: 9, Van 

der Auwera, 2012: 56) 

 

Ifølge Van der Auwera skal tilsigtet ødelæggelse af kulturelle genstande forstås som et 

element i aktuelle væbnede konflikter. Hun argumenterer for, at nutidige konflikter er 

identitetsbundne, karakteriseret af ulovlige krigsøkonomier, at nutidige konflikter ofte 

udspilles i svage eller fejlslagne stater, og at der ofte er flere statslige og ikke-statslige 

aktører involveret. Med andre ord beskriver hun en kontekst præget af New Wars-

tendenser. Van der Auwera argumenterer for, at der er en sammenhæng mellem disse fire 

karakteristika ved nutidige konflikter og tilsigtet ødelæggelse af kulturelle genstande, idet 

identitet er defineret af og symboliseret gennem kultur (Van der Auwera, 2013a: 3).  

 

Kulturarv og kulturelle genstande spiller altså en symbolsk rolle i det identitetsbaserede 

samfund, hvor traditioner og erindring er en del af den nutidige politik, der reflekteres i 

produktionen af et bestemt fælles narrativ og en følelse af national og kulturel identitet. 

På den måde bliver museer og kulturelle genstande tillagt en selekteret historieforståelse 

(Van der Auwera, 2013a: 4). Arv og kulturelle genstande er således nutidige konstruktio-

ner, der er formgivet af fortiden og fordi man har tillagt de kulturelle genstande værdi, 
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bliver de potentielle mål i nutidig væbnet konflikt. Fordi man bruger nationalisme og 

identitet som en mobiliseringsfaktor bruges det også i krigsførelsen, hvilket betyder at de 

kulturelle genstande kommer til at spille en militærstrategisk rolle. De forskellige identi-

tetsbaserede grupper bekriger således hinanden ved at angribe og ødelægge kulturelle 

genstande, der repræsenterer den anden gruppes kulturarv og derigennem identitet (Van 

der Auwera, 2013a: 4). 

 

Ødelæggelse af kulturelle genstande kan også være et element i etnisk udrensning, hvor 

man systematisk fjerner alle kulturelle genstande, der repræsenterer en bestemt identi-

tetsgruppe. Når man har elimineret alle symboler, kan man rekonstruere historien og 

dermed nemmere skabe et nyt narrativ (Van der Auwera, 2013a: 4). Som tidligere etable-

ret, finder disse konflikter ofte sted i svage eller fejlslagne stater, hvor magtstrukturen er 

svag og i visse tilfælde totalt fraværende. Når svage stater ikke er i stand til at forhindre 

vold og korruption eller håndhæve loven, opstår der usikkerhed i samfundet og kriminelle 

organisationer udnytter denne usikkerhed og manglende statsstruktur til at etablere ulov-

lig handel, heriblandt handel med ulovligt udgravede kulturelle genstande, samt decideret 

ødelæggelse af andre gruppers identitetsbaserede kulturarv (Van der Auwera, 2013a: 5).  

 

Ser man på de fem hypoteser, som skitserer New Wars tidligere i kapitlet, er Islamisk 

Stat på mange måder et godt eksempel på en ikke-statslig aktør, der fører New War. 

Gruppen bygger på et transnationalt netværk og har en identitetspolitisk agenda, der 

kommer til udtryk ved brug af både guerillametoder, international terrorisme og eksplosi-

ve angreb, heriblandt tilsigtet kulturel ødelæggelse (Crosette, 2014, UN Council, 2016). 

 

Generaldirektøren for UNESCO, Irina Bokova, kalder denne tilsigtede kulturelle ødelæg-

gelse for kulturel udrensning og definerer det som et forsøg på at skabe had og udslette 

identiteter og samfundsstrukturer. Kulturel ødelæggelse bliver brugt af fundamentalisti-

ske grupper, som Islamisk Stat, som en krigstaktik til på én gang at lamme og svække et 

samfund, tiltrække udefrakommende krigere og fremme deres fundamentalistiske agenda 

(Bokova, 2015: 40). I Gao, Timbuktu, Mosul, Nimrud, Palmyra og Petra ser man eksem-

pler på kulturel udrensning, hvor fundamentalistiske grupper angriber kulturarv for at ud-
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fordre andre gruppers legitimitet (Bokova, 2015: 40, Danti, 2015: 134, Danti et al., 2015: 

2, Lister, 2016 :16). 

 

Delkonklusion 

Begrebet New Wars beskriver som nævnt et paradigmeskift i krig, hvor aktuelle konflik-

ter har nye formål, aktører og metoder. Dynamikken i New Wars er kompleks og der er 

mange forskellige faktorer, som spiller ind, såsom globalisering, teknologi og etnicitet. 

De mange begreber, der bruges til at forklare udviklingen i krigsførelse (New Wars, 

postmoderne krig, krig af den tredje slags, privatiseret krig og hybridkrig) understreger 

kompleksiteten i fænomenet. Selvom der er mange velkendte metoder i New Wars, er 

kombinationen af dem ny, og de mange forskellige elementer er et selvforstærkende re-

sultat af en forandrende verdensorden. Man kan derfor konstatere, at krig og konflikter 

har fået flere dimensioner og er blevet sværere at definere.  

 

Erkendelsen af et paradigmeskift i krigsførelse og undersøgelsen af, hvad dette indebærer 

fremhæver altså nye internationale politiske udfordringer. Det internationale samfund 

udæskes på dets fælles aftalte spilleregler og de konventioner, der skal forsikre dem, her-

iblandt Haag-konventionen. For at opretholde konventionernes relevans og legitimitet i 

det internationale samfund, er det vigtigt at forstå de nye tendenser i krigsførelse og ind-

drage dem i det internationale samarbejde. Analysen af New Wars er derfor med til at 

belyse hvilke problematikker det internationale samfund står over for og hvordan aftaler 

som Haag-konventionen kompromitteres i aktuelle konflikter.  

 

New Wars udfordrer det internationale samfund på flere måder og samarbejdet omkring 

internationale aftaler og konventioner i forhold til krig undergraves af den hierarkiske 

omvæltning. Haag-konventionen udfordres især på to måder, dels har de krigsførende 

aktører ikke underskrevet Konventionen, og dels udøver de metoder, der hæmmer Kon-

ventionens grundlag. De autonome aktører og deres lovløse adfærd i konflikter betyder, 

at man ikke længere kan tale om jus in bello (krigens lov; den adfærd, der er accepteret 

under krigsførelse), fordi New Wars og de ikke-statslige aktører, som New Wars beskri-

ver, ikke følger nogle former for regler. Dette har væsentlige konsekvenser i forhold til 
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Haag-konventionen, der netop bygger på anerkendte regler for krigsførelse. Når der ikke 

længere tages højde for de internationalt aftalte spilleregler, kan der stilles spørgsmål ved 

det internationale systems legitimitet og gennemslagskraft. Eftersom de internationale 

aftaler bygger på samarbejde og kun kan håndhæves i fællesskab, provokeres de derfor af 

New Wars-tendenser og aktuelle konflikters ureglementerede og uforudsigelige karakter.  

 

Samtidig bliver Konventionen udfordret på anden vis, idet mange aktuelle konflikter 

bygger på identitetspolitik eller undervejs udvikler et identitetspolitisk aspekt. Det identi-

tetspolitiske aspekt betyder, at etnicitet og kulturel mangfoldighed er grundlag nok for 

krigsførelse, og at målene for angreb ikke kun er militære, men også civile. I identitetspo-

litiske konflikter defineres fjenden gennem deres kulturelle og etniske ophav og på den 

måde bliver civilbefolkninger og kulturelle monumenter mål for angreb. Det identitetspo-

litiske aspekt betyder dermed at krig bliver en symbolsk handling, hvor man bevidst an-

griber andre etnokulturelle gruppers identitet blandt andet ved at angribe deres kulturarv. 

Det faktum, at kulturel ødelæggelse bliver brugt som en decideret krigsmetode, er derfor 

en stor udfordring for Haag-konventionen. Man kan endda sige, at det målrettet modar-

bejder Konventionen. Med anden protokol erkendes det, at kulturel ødelæggelse er en 

realitet og det beskrives som en ulovlig handling, som skal retsforfølges. Selvom der står 

i Konventionen, at alle aktører, selv dem som ikke har underskrevet den, skal respektere 

de internationale regler omkring kulturarvsbeskyttelse, er det dog svært at håndhæve dis-

se regler, når man står over for en kompleks fjende med både lokal og global forankring, 

der ignorerer alle former for international lovgivning og krigens principper jus in bello. 

Derfor har dette paradigmeskift i krig enorme konsekvenser for kulturarv og det interna-

tionale samfunds legitimitet. 

 

Islamisk Stat som ikke-statslig aktør 
I dette kapitel vil jeg beskrive og forklare bevæggrundene for Islamisk Stat og bruge or-

ganisationen som case til at eksemplificere krig i nutidig kontekst. Islamisk Stat er en 

kompleks organisation med en ekstremistisk ideologi. Organisationen er et godt eksempel 

på, hvordan en ikke-statslig aktør fører krig i et kollapset samfund ud fra et New Wars-

teoretisk perspektiv. Derudover bruger Islamisk Stat kulturel ødelæggelse som en del af 
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sin religiøse ideologi og politiske agenda og udgør dermed en stor trussel mod den inter-

nationale historiske kulturarv. Krig på symboler er en del af Islamisk Stats strategiske 

fremgangsmåde og derfor ignorerer organisationen alle former for aftaler og anerkendel-

ser om den internationale kulturarvs kollektive værdi for verdenssamfundet. Med andre 

ord kan man sige, at organisationen bevidst modarbejder det internationale samfunds ar-

bejde for at beskytte historisk kulturarv og bruger den kulturelle ødelæggelse som en 

form for provokerende statement til at fremme sin sag. Således er Islamisk Stat på mange 

måder et godt eksempel på de mange udfordringer det internationale samfund, Haag-

konventionen og kulturarvsbeskyttelse står over for i dag. 

 

Den historiske baggrund for Islamisk Stat 

Det som i dag kendes som Islamisk Stat startede i 1990’erne med de jihadistiske sunnior-

ganisationer Bayat al Imam og Jama'at al-Tawid wa-al-Jihad, som begge var ledet af Abu 

Musab al-Zarqawi. I 2004, under den amerikanske besættelse af Irak, tilknyttede Zarqawi 

sig Al Qaeda og grupperingerne blev til Islamisk Stat i Irak (ISI) og fungerede som den 

irakiske sektion af Al Qaeda. Eroderingen af det irakiske statsmonopol resulterede i usta-

bilitet i landet og skabte grobund for, at autonome paramilitære organisationer kunne til-

egne sig politisk magt. Omstyrtningen af Saddam Husseins regime og demonteringen af 

den irakiske hær skabte et sikkerheds- og regeringsmæssigt vakuum, samt beskadigede 

landets kulturelle sammenhæng og forholdet mellem sunni- og shiabefolkningen. ISI ud-

nyttede dette magtvakuum og den stigende sociopolitiske fremmedgørelse af sunnibe-

folkningen til at styrke grupperingen (The Meir Amit Intelligence and Terrorism Infor-

mation Center, 2014: 20). 

 

Som et forsøg på at fremme demokrati, var USA med til at indsætte en shia-regering i 

Irak, ledet af premiereministeren Nouri al-Maliki. Men i stedet for at forene landet, split-

tede al-Maliki det irakiske samfund med sit pro-shiastyre, der undertrykte sunniminorite-

ten. Da de amerikanske styrker trak sig ud af Irak, efterlod de således landet med en 

skrøbelig statsstruktur, præget af etniske og religiøse spændinger. Al-Maliki forstærkede 

altså kløften mellem sunni- og shiabefolkningen og den politiske forfordeling og kulturel-

le undertrykkelse af sunniminoriteten var med til at styrke sympatien for ISI i den sunni-
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muslimske befolkning (Tomé, 2015:118). Undervejs har der været udskiftning i lederska-

bet og i dag ledes organisationen af Abu Bakr al-Baghdadi (Tomé, 2015: 117). 

 

Den syriske borgerkrig, der brød ud i 2011, gjorde det muligt for Islamisk Stat at sprede 

sig til Syrien. Bakr al-Baghdadi så den ustabile situation i Syrien som en mulighed for at 

udvide og styrke ISI. I 2012 blev Jahbat al Nusra (Al Nusra) etableret som en allieret og 

som den syriske fraktion af ISI, men siden hen er de to grupper blevet splittet og agerer i 

dag selvstændigt. I 2013 proklamerede Baghdadi etableringen af Islamisk Stat og ændre-

de navnet ISI til The Islamic in Iraq and Greater Syria (al-Sham) (ISIS) på trods af ind-

vendinger fra Al Qaeda og Al Nusra. Uenighederne omkring territorium og udvidelse af 

ISIS resulterede i, at Al Qaeda og ISIS skiltes og ikke længere “samarbejdede” (Tomé, 

2015: 119). Efterfølgende annoncerede Al Qaeda sin støtte til Al Nusra og tog officielt 

afstand fra ISIS. Således løsrev ISI sig fra Al Qaeda og blev en autonom og selvstændig 

gruppering. Efter splittelsen fra Al Qaeda og Al Nusra er ISIS blevet styrket og går nu 

under navnet Islamisk Stat (The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Cen-

ter, 2014: 2). 

 

Efterhånden er Islamisk Stat vokset til en omfangsrig organisation med medlemmer fra 

hele verden. Man anslår organisationen til at have 25.000 krigere i Syrien og Irak, hvoraf 

12.000 er fra Syrien og Irak og mere end 13.000 er internationale krigere. De fleste af de 

internationale krigere kommer fra andre arabiske lande, men det estimeres at 3.000 kom-

mer fra vestlige lande. Organisationen har altså en tiltrækningskraft, der rækker ud over 

grænser med sit politiske, religiøse og identitetspolitiske budskab (The Meir Amit Intelli-

gence and Terrorism Information Center, 2014: 4). Islamisk Stat er i besiddelse af mange 

forskellige våben og artilleri, som organisationen har tilegnet sig blandt andet ved at 

plyndre den syriske og den irakiske hær (The Meir Amit Intelligence and Terrorism In-

formation Center, 2014: 4). 
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Islamisk Stats organisatoriske struktur 

Islamisk Stat er velorganiseret med en politisk struktur, der varetager lovgivning, militær 

og sikkerhed. Den organiserede sikkerhed, sygepleje, uddannelse, beskatning, identifika-

tionspapirer, valuta, samt kontrol over ressourcer, transport, internet, vand, brændstof og 

energi får altså Islamisk Stat til at ligne en de facto stat (Tomé, 2015: 124). I de områder, 

hvor Islamisk Stat har kontrol, har organisationen etableret alternative administrative net-

værk, der erstatter den kollapsede syriske og irakiske administration. I Syrien har Isla-

misk Stat oprettet et skolesystem, der underviser i organisationens ideologi. Traditionelt 

set har det syriske uddannelsessystem været sekulært, men det kollapsede system har 

gjort det muligt for Islamisk Stat at etablere nye systemer, der bygger på Islamisk Stats 

ekstremistiske fortolkning af islam. Ved at oprette skoler, der støtter Islamisk Stats ideo-

logi, sørger organisationen for at indoktrinere yngre generationer fra en tidlig alder og 

etableringen af et uddannelsessystem er således en del af organisationens strategi til at 

sikre fremtidige tilhængere (The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Cen-

ter, 2014: 107). 

 

Religion spiller en stor rolle i Islamisk Stats ideologi og vision. Organisationen er snæ-

versynet med en ekstremistisk tilgang til islam og ingen tolerance over for religiøs diver-

sitet. Med udgangspunkt i Takfir-doktrinen, der sanktionerer vold mod vantro, anerken-

der Islamisk Stat kun organisationens egen fortolkning af islam og alt andet betragtes 

som vantro og skal derfor elimineres. Organisationen benytter sig af massehenrettelser, 

voldtægt, halshugninger, etc. som metode til etnisk udrensning af alle, som i dens øjne er 

vantro, hvilket gælder både ikke-muslimske befolkningsgrupper og muslimske befolk-

ningsgrupper, der fortolker islam anderledes, såsom shiamuslimer, kurdere, alawitter og 

yaziditter (Tomé, 2015: 126). 

 

Islamisk Stat har således etableret uddannelse, politi og lovgivning, der påtvinger lokal-

befolkninger organisationens neowahabistsiske og neosalfistideologi. Organisationen 

udøver brutal magt for at indoktrinere befolkningen og undertrykke minoriteter ved brug 

af takfirjihadisme (The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 2014: 

5). Islamisk Stat benytter sig altså af ekstremt voldelige og brutale metoder til at konsoli-
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dere sig som en stat. De væbnede militanter i organisationen har flere funktioner til at op-

retholde organisationens magt og kontrol og opererer som terrorister, hær, politi, guerilla, 

militser, samt som kriminelle bander (Tomé, 2015: 126). 

 

Islamisk Stat har forskellige metoder til at finansiere sine aktiviteter. Organisationen har 

flere steder taget kontrollen over den statslige infrastruktur i Irak og Syrien, samt kontrol-

len over mange irakiske oliefelter og de fleste af oliefelterne i det østlige Syrien (The 

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 2014: 5). Det er ikke helt gen-

nemskueligt, hvordan Islamisk Stat videresælger olien eller hvem der køber den. Rusland 

beskylder Tyrkiet for at købe olien og omvendt beskylder Tyrkiet Rusland for at handle 

med Islamisk Stat. Derudover er der også påstande om at Islamisk Stat sælger olien til 

Assads regime. Der er ikke beviser for disse handler og man kan derfor ikke redegøre for 

oliehandlen. Man kan dog med stor sandsynlighed regne med at en del af olien bliver for-

handlet på det sorte marked (Sonawane, 2015, Prashad, 2015, Nakhle, 2015). Eksporten 

af olie er den væsentligste indtægtskilde, men udover det, finansierer Islamisk Stat sig 

gennem kriminalitet (pengeafpresning, kidnapning og løsepenge, salg af antikke og histo-

riske genstande, våben, narkotika og organhandel), donationer og lokale religiøse beskat-

ninger fra de befolkningsgrupper, som er under organisationens kontrol (The Meir Amit 

Intelligence and Terrorism Information Center, 2014: 5, Tomé, 2015: 125). 

 

Islamisk Stat forsøger konstant at øge sin politiske magt og udvide sin territorielle kontrol 

gennem internationale netværk. En af Islamisk Stats strategier er at opildne eksisterende 

jihadgrupper og udefrakommende (internationale) krigere til at blive en del af Kalifatet 

og kæmpe for Islamisk Stat. Organisationen har på den måde skabt et internationalt net-

værk af krigere og har derfor allierede i Libyen, Algeriet, Egypten, Yemen og Saudi Ara-

bien. Fælles for disse lande er social, religiøs og politisk ustabilitet, der i Irak og Syrien 

var kimen til Islamisk Stats udvikling og opblomstring og som også i disse lande styrker 

støtten til Islamisk Stat (Lister, 2016: 16). 
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Islamisk Stats ideologi 

Islamisk Stats ideologi bygger på neosalafisme der ønsker at eliminere muslimsk mang-

foldighed og neowahabisme, som dyrker en monoteistisk tilgang til islam, der fordømmer 

og straffer afgudsdyrkelse. Begge udspringer af politiske og religiøse bevægelser inden-

for sunniislam. Salaf betyder forfader eller første generation og salafismen ønsker at gen-

skabe Muhammedæraen som anses for den ideelle og den gyldne æra i islam. Den mo-

derne salafistbevægelse begyndte i Egypten, med et ønske om at ville rense islam og 

vende tilbage til det, som betragtedes som den gyldne æra. I salafistbevægelsen udviklede 

der sig en ekstremistisk strømning, som kaldes for jihadisalafisme og det er ud fra denne 

strømning, at radikale jihadorganisationer som Islamisk Stat og Al Qaeda er opstået (The 

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 2014: 36). Ifølge den jihadisti-

ske salafistideologi genskabes den gyldne æra gennem jihad - hellig krig - og derfor har 

alle muslimer pligt til at udføre jihad, både overfor interne (andre muslimske trosretnin-

ger) og eksterne fjender (ikke-muslimer) (The Meir Amit Intelligence and Terrorism In-

formation Center, 2014: 3). Med denne jihadisalafisme anerkender Islamisk Stat altså kun 

sin egen sunnifortolkning af islam og alle der dyrker andre grene af islam, anses for fra-

faldne, vantro og forrædere af den ægte islam og skal derfor straffes (Bunzel, 2015: 10). 

 

Jihadisalafisme og den wahabistiske sunniislam ønsker et islamisk samfund (umma), der 

adskiller de rettroende fra de vantro og har ingen tolerance over for religiøs diversitet. 

Med udgangspunkt i Takfir-doktrinen, bruger jihadisalafisterne vold og terror som hellig 

krig til at bekæmpe fjenden og beskytte den ægte islam. Det ultimative mål er at opnå et 

islamisk samfund med shairalovgivning og ifølge Islamisk Stat, vil den islamiske gyldne 

æra genopstå gennem et supranationalt islamisk kalifat (Tomé, 2015: 120, The Meir Amit 

Intelligence and Terrorism Information Center, 2014: 3).  

 

I dag har ekstremistiske grupper som Al Qaeda og Islamisk Stat altså tilegnet sig det, som 

man kan kalde for neosalafisme og neowahabisme, hvor de to retninger kombineres og 

dyrkes som en politisk og religiøs ideologi. Disse grupper repræsenterer en udvikling, 

hvor forskellige islamiske retninger, pludselig smelter sammen og transformerer ideologi 

og formål. I disse nye ekstremistiske grupperinger dyrkes der en radikal takfirjihadisme, 
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som, med udgangspunkt i den førnævnte Takfir-doktrin, opfordrer til vold mod vantro 

(Moussalli, 2009: 31). 

 

Islamisk Stat har altså en radikal og ekstremistisk tilgang til religion og en ideologi, der 

fordrer undertrykkelse og eliminering af andre kulturer og religioner. Denne autoritære 

ideologi udspilles på forskellig vis gennem vold, indoktrinering og ødelæggelse af kultu-

relle symboler, der repræsenterer andre trosretninger og kulturer. Udover at myrde og un-

dertrykke andre religiøse og kulturelle grupper, udøver Islamisk Stat vold på de symboler, 

der repræsenterer disse grupper og fører således en psykologisk krig ved hjælp af øde-

læggelse af kulturelle symboler. 

 

Islamisk Stats ødelæggelse af kulturarv 

Salafisme fokuserer på den enestående Gud (tawhid) og tager afstand fra symboler og 

tilbedelse af disse. Her er der altså et tydeligt skel mellem sunni- og shiaislam, da 

shiaislam anser profeten Muhammed og hans familie for helgener og derfor som symbo-

ler for tilbedelse. Ifølge den salafistiske ideologi skal guds enestående værdi styrkes og 

understreges ved at undgå andre helligdomme, der udfordrer den monoteistiske tilgang. 

Ifølge salafismen er afgudsdyrkelse (shirk) og tilbedelse af symboler en synd og dem som 

gør det, betragtes som vantro, der vansmægter islam (Bunzel, 2015: 8). Ødelæggelsen af 

helgengrave, statuer og billeder, både muslimske og ikke-muslimske har således histori-

ske islamiske rødder (Flood, 2002: 641). Som tidligere fastslået er de to islamiske retnin-

ger, sunni og shia to forskellige skoler og har derfor forskellige former for tilbedelse. Hi-

storisk set har den sunnimuslimske trosretning forbudt tilbedelse af helgengrave fordi det 

er en form for polyteisme, som kompromitterer Guds rolle som enestående (tawhid) 

(Moussalli, 2009:8). 

 

Tilgangen til symboler og tilbedelse forstærkes i nyere tid gennem wahabisme (etableret 

af Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1691-1787)), hvor al tilbedelse af helgengrave blev 

forbudt. Wahabismen fordrede således at religiøse symboler blev fjernet. I det 20. årh. 

vandt wahabismen på ny indpas i Saudi Arabien og den saudiske emir, Emir Abdul Aziz 

Ibn Saud, tilsluttede sig et wahabistisk islamisk verdenssyn, med dyrkelse af den enestå-
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ende Gud. Ibn Saud begyndte derfor at “rense” helgengrave i Mekka og Medina for at 

fjerne polyteistiske symboler og dermed fremme og dyrke monoteismen (The Meir Amit 

Intelligence and Terrorism Information Center, 2014: 55). 

 

Den radikale wahabisme har efterfølgende vundet indtog andre steder, hvor der udføres 

jihad for at eliminere shirk (afgudsdyrkelse) og bekræfte tawhid (den enestående Gud). 

Radikal wahabijihadisme handler altså om ødelæggelse af kulturelle objekter, der kan 

være genstand for afgudsdyrkelse og dermed “rense” islam for polyteisme, heriblandt 

shiaritualer som tilbedelse af helgengrave og monumenter, der forhindrer den monoteisti-

ske tilgang til islam. Det er denne radikaliserede ideologi, som Islamisk Stat har taget til 

sig (Bunzel, 2015: 8). Islamisk Stat dyrker den radikaliserede wahabistiske tilgang til 

symboler og ødelægger derfor religiøse og kulturelle monumenter og symboler, som stri-

der imod organisationens verdens- og religionsopfattelse. På den måde indgår tilsigtet 

kulturel ødelæggelse i Islamisk Stats religiøse agenda og bliver brugt som en måde, hvor-

på andre etniske og religiøse grupper undertrykkes. Derudover argumenterer Ömür Har-

mansah for, at den kulturelle ødelæggelse bliver brugt som provokation over for det in-

ternationale samfund (Harmansah, 2015: 171). Ved at ødelægge historiske monumenter, 

som har opnået international anerkendelse, som bevaringsværdig kulturarv, udfordrer Is-

lamisk Stat det internationale samfunds spilleregler og sender et budskab om organisatio-

nens magt og urørlighed. 

 

I de seneste to årtier har jihadistiske salafistorganisationer ødelagt helgengrave og statuer 

rundt omkring i verden: I 2001 ødelagde Taliban Bamiyan Buddha statuerne i Afghani-

stan, i 2012 blev muslimske kulturinstitutioner i Timbuktu i Mali ødelagt af Ansar Dine 

og i 2012 blev helgengrave vanhelliget af islamiske ekstremister i Libyen. Den kulturelle 

ødelæggelse fortsætter med Islamisk Stat og Al Nusra, som vanhelliger helgengrave og 

ødelægger monumenter. I sommeren 2014 ødelagde Islamisk Stat helgengrave både i 

Mosul og Nineveh. Derudover har Islamisk Stat smadret flere andre historiske kulturelle 

monumenter i både Irak og Syrien (The Meir Amit Intelligence and Terrorism Informati-

on Center, 2014: 56). 

Delkonklusion 
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Når man gennemgår udgangspunktet for og opbygningen af Islamisk Stat kan man argu-

mentere for, at organisationen er et New Wars fænomen. Der er tydelige sammenlignin-

ger mellem de aktører, som Kaldor beskriver i sin New Wars-teori og Islamisk Stat i for-

hold til etablering, aktører, metode og finansiering. Man kan nemt drage paralleller mel-

lem udviklingen af ikke-statslige aktører i kollapsede stater og deres identitetspolitiske 

motivation for mobilisering med fundamentet for og ideologien bag Islamisk Stat. Isla-

misk Stats internationale netværk og rekruttering af krigere fra hele verden understreger 

den globaliserede dimension i New Wars, som slører linjerne mellem det interstatslige og 

det intrastaslige. Endeligt er finansieringen af Islamisk Stats aktiviteter gennem smugling 

og ulovlig handel med ressourcer, antikke genstande, våben og narkotika i tråd med Kal-

dors analyse af finansieringen af New Wars. 

 

I Islamisk Stats identitetsbaserede krigsførelse benytter organisationen sig af ødelæggelse 

af kulturelle objekter som en form for psykologisk krigsførelse både lokalt og internatio-

nalt. Ødelæggelserne bliver et udtryk for den føromtalte takfirjihadisme og omfatter både 

kulturelle objekter med nutidig relevans for eksisterende religiøse grupper, men også 

gamle monumenter, der ikke har en ”aktiv” religiøs værdi. Islamisk Stat angriber således 

både genstande, der har stor betydning for specifikke nulevende etniske grupper, men og-

så genstande, hvor der i og for sig ikke er en bestemt etnisk gruppe tilknyttet. Ødelæggel-

serne af det arkæologiske site i Palmyra er et eksempel på dette. De mange forskelligar-

tede ødelæggelser kan gøre det svært helt præcist at forklare, hvad formålet med dem er 

og understreger en kompleks strategi, der rækker udover gammelkendte religiøse og etni-

ske motiver, som man har set i religions- og borgerkrige. Ødelæggelserne af objekter, der 

har en særlig affinitet for aktuelle etniske grupper kan forklares med religiøse og identi-

tetspolitiske årsager. Disse ødelæggelser af nutidige tilbedelsessteder og helligdomme 

kan således tilskrives en del af den neowahabistiske ideologi, der ønsker at eliminere alle 

former for polyteisme.  

 

Ødelæggelserne af objekter og monumenter, der ikke har en direkte etnisk relevans eller 

tilknytning er af en anden, og måske mere politisk, karakter. Rapporteringer om ødelæg-

gelserne af museet i Mosul i Irak og den antikke arkitektur i Palmyra i Syrien har gået 



 61 

verden rundt og vækket forargelse i det internationale samfund. Billederne og videoerne 

af forklædte mænd, der angriber antikke statuer med forhammer og sprænger arkitektoni-

ske strukturer itu, symboliserer Islamisk Stats angreb på Vesten og de vestlige værdier. 

Samtidig er det en enkelt og meget direkte metode, hvorpå organisationen kan demon-

strere det internationale samfunds afmagt. Der er således både et religiøst og et politisk 

motiv i ødelæggelsen af kulturelle objekter. Samtidig er det en form for psykologisk 

krigsførelse, der skaber afmagt, frustration og frygt hos fjenden, som i dette tilfælde både 

er religiøse og etniske grupper og i et større perspektiv; Vesten og det internationale sam-

fund. Angrebne på de kulturelle genstande er således symbolske, religiøse og politiske 

angreb på bestemte grupper, der skal føle sig truffet og truet. 

 

På den måde organiserer Islamisk Stat ødelæggelse af kulturarv som en del af deres sted-

baserede identitetspolitiske vold, som er med til at tilintetgøre de udsatte gruppers tilhørs-

forhold og deres kollektive fortælling (Harmansah, 2015: 170). Samtidig bruger Islamisk 

Stat ødelæggelser af kulturarv som en form for “mediestunts”, der skal vække opmærk-

somhed i det internationale samfund, hvilket vil jeg uddyber i næste kapitel om specifik 

kulturel ødelæggelse i Syrien. Ødelæggelserne bliver en del en historisk performance, 

som er koordineret og koreograferet til at formidle Islamisk Stats budskab og narrativ 

(Harmansah, 2015: 170). Iscenesættelsen af ødelæggelserne er på den måde en provoka-

tion og manifestation af organisationens evner og handlekraft. Organisationen bruger den 

kulturelle ikonoklasme som en form for propaganda, der skal styrke et vis narrativ om 

Islamisk Stat som en organisation, der er i stand til hvad som helst og samtidig skal den 

undergrave det internationale samfund. Den kulturelle ikonoklasme fungerer altså på to 

niveauer. Dels trues lokalidentiteter og dels udfordres de vestlige værdier. Den psykolo-

giske dimension i de kulturelle ødelæggelser berører lokalbefolkninger og truer deres 

identitetsgrundlag, men samtidig trues det vestlige identitetsgrundlag og vores opfattelse 

af verdensordenen. Netop denne dualitet understreger de komplekse og sammenflettede 

metoder og mønstre, der udgør New Wars-paradigmet. 

 

Med andre ord bruger Islamisk Stat altså kulturel ødelæggelse på to måder: både som en 

del af en religiøs og politisk ideologi og som psykologisk krigsførelse. Det internationale 
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samfund er på mange måder uforberedt på brugen af kulturel ødelæggelse som en ideolo-

gisk strategi og politisk agenda. I Haag-konventionen beskrives dette scenarie ikke og 

Konventionen forholder sig derfor ikke til, hvordan det internationale samfund skal eller 

bør reagere på sådan en trussel mod den internationale kulturarv. Disse handlinger under-

streger uforudsigeligheden i nutidige konflikter og kompleksiteten i New Wars, hvor der 

føres krig på flere niveauer og med flere mål for øje. Den kulturelle ødelæggelse kan altså 

identificeres som en identitetsbaseret New Wars-strategi, hvor identitetspolitisk etnosym-

bolisme bruges som mobiliseringsfaktor og hvorigennem ideologier og handlekraft mani-

festeres. 

 

Kulturel ødelæggelse i Syrien 
Den syriske kulturarv er mangfoldig og repræsenterer flere historiske perioder og kulturer. 

De historiske kulturmonumenter spænder fra præhistorisk tid til det osmanniske riges 

storhedstid. De mange monumenter spiller en stor rolle i den kulturelle selvforståelse og 

den historiske fortælling, der hører til området. De er vigtige håndgribelige beviser på 

historiske kulturelle samfund, og derfor har disse alsidige monumenter stor international 

værdi, idet de er med til at beskrive forskellige civilisationers udvikling. Kulturarven har 

således en historisk kulturel værdi, men spiller samtidig også en væsentlig rolle for den 

nuværende syriske befolkning. Den mangfoldige syriske befolkning er omringet af kul-

turarv og de historiske monumenter som moskeer, kirker og basarer udgør et omdrej-

ningspunkt i hverdagen (Penn Cultural Heritage Center). Mange af disse uerstattelige 

monumenter er truet af den aktuelle situation i landet. Konflikten i Syrien har gjort store 

dele af landet til kampzoner, og den medfølgende ustabilitet og usikkerhed har haft store 

konsekvenser for landets historiske kulturarv (Casana, 2015: 142). Der er flere forskellige 

aktører, som er med til at bringe landets omfangsrige kulturarv i fare, og konfliktens fort-

satte udvikling er med til at forstærke de kulturtruende aktiviteter. 

 

I dette kapitel beskriver jeg den internationale kulturarv i Syrien med udgangspunkt i tre 

verdensarvs-sites og med hovedvægt på Palmyra. Jeg skitserer, hvordan den syriske kul-

turarv er påvirket af den aktuelle situation, og jeg analyserer, hvilke former for kulturel 

ødelæggelse, der finder sted, og hvem der er ansvarlig. Dette kapitel belyser således 
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hvordan kulturarven er truet i væbnet konflikt og dermed, hvordan UNESCOs Haag-

konvention udfordres i dag. Selvom det internationale samfund har forsøgt at sikre kul-

turarven gennem konventioner, afslører de omfattende kulturelle ødelæggelser i Syrien, at 

de internationale aftaler ikke helgarderer mod ødelæggelse. 

 

Forskellige typer kulturel ødelæggelse 

Der er flere forskellige faktorer, der truer kulturarven i Syrien og man kan identificere 

forskellige strukturelle former for kulturel ødelæggelse. Dels bliver kulturelle monumen-

ter beskadiget på grund af kampe, hvor de modstridende parter bekriger hinanden i histo-

riske og arkæologiske omgivelser. De væbnede kampe finder sted både i historiske byde-

le og på arkæologiske sites og har store konsekvenser for omgivelserne, som bliver læde-

ret af beskydninger, bombninger og andre væbnede angreb. De væbnede kampe i tæt be-

byggede områder og omkring arkæologiske sites har store menneskelige konsekvenser og 

fremhæver, at der ikke er lagt strategier for at undgå civile og kulturelle tab. Fraværet af 

militære strategier til at undgå kulturel ødelæggelse betyder at kulturarven trues af utilsig-

tet ødelæggelse (collateral damage), hvor der ikke tages højde for de historiske og kultu-

relle omgivelser og deres værdi. 

 

Udover collateral damage er plyndring og smugling en stor trussel mod kulturarven. Før 

konflikten brød ud i Syrien var der i forvejen vanskeligheder i forhold til, hvordan kultur-

arven på arkæologiske sites skulle håndteres og beskyttes fordi der ikke var ressourcer til 

optimal og nødvendig beskyttelse. Efter konfliktens udbrud har det dog været en næsten 

uoverskuelig opgave at overvåge og beskytte de arkæologiske lokaliteter. Ustabiliteten i 

landet har betydet at mange, både private og organiserede grupper, har plyndret arkæolo-

giske sites og solgt historiske kulturelle genstande på det sorte marked for at tjene penge. 

Ustabiliteten har på mange måder resulteret i lovløse og desperate tilstande, hvor smug-

ling og salg af kulturelle genstande betragtes som en profitabel indtægtskilde og en måde, 

hvorpå man kan forsørge sin familie. Denne tankegang deles af både private og offentlige 

instanser, og der har været flere tilfælde hvor vagterne, som skulle varetage beskyttelsen 

af sitet, selv har været involveret i ulovlig udgravning og smugling af kulturelle genstan-

de (Ali, 2013: 352, Casana, 2015: 147). Udover den private smugling udnytter flere orga-
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niserede grupper, såsom Islamisk Stat, ustabiliteten omkring de arkæologiske sites til sy-

stematisk at smugle genstande for at finansiere deres aktiviteter (Ali, 2013: 353). De 

manglende ressourcer til at opretholde beskyttelse og overvågning af de mange arkæolo-

giske sites, samt korrumperingen af vagterne der skulle sikre beskyttelse, har således 

gjort det muligt for terrororganisationer og andre grupper at plyndre områderne og gøre 

handel og smugling af kulturarv til en betydelig indkomstkilde. 

 

Endeligt trues kulturarven af både politisk og ideologisk motiverede ødelæggelser forår-

saget af grupper, der forsøger at promovere deres radikale ideologier gennem ødelæggel-

se af den historiske kulturarv, samt dokumentation af det. Ødelæggelsen af kulturelle 

genstande er et led i en hellig krig – jihad – som skal sende et budskab til det internatio-

nale samfund og samtidig true og undertrykke de befolkningsgrupper, der har tilhørsfor-

hold til de angrebne kulturelle symboler (Casana, 2015: 142, Danti, 2015: 132). 

 

The United States and the American Schools of Oriental Research (ASOR) og ASOR’s 

Cultural Heritage Initiative (CHI) sammen med The American Association for Advance-

ment Science (AAAS) har dokumenteret flere hundrede ødelæggelser af kulturarv og 

bruger især internettet til at undersøge, hvordan stjålne genstande bliver smuglet og vide-

resolgt på det sorte marked. Internettet er en væsentlig ressource i arbejdet med at kort-

lægge tyveri, plyndring og smugling af kulturarv. ASOR og CHIs research afslører han-

del med stjålne antikke genstande på internettet og sammen med satellitbilleder fra de 

konfliktramte områder, understreger dette hvordan kulturarven udvandes og destrueres i 

kølvandet på konflikten (Danti, 2015: 133). 

 

Kulturel verdensarv i Syrien 

Syrien har seks verdensarvs-sites, der er udnævnt af UNESCOs verdensarvskomité: den 

gamle by i Aleppo (indskrevet i 1986), den gamle by i Bosra (1980), den gamle by i Da-

maskus (1979), det arkæologiske site i Palmyra (1980), de Døde Byer i det nordlige Syri-

en (2011), samt Crac des Chevaliers og Qal’at Salah El-Din (2006) (AAAS, 2014: 3).  
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(http://www.aaas.org/page/ancient-history-modern-destruction-assessing-current-status-syria-s-world-

heritage-sites-using) 
 

Siden begyndelsen på konflikten i Syrien, er ødelæggelsen af den syriske kulturarv blevet 

rapporteret og dokumenteret i nyheder og på sociale medier verden over. I 2013 kategori-

serede verdensarvskomitéen de seks syriske verdensarvs-sites, som truede, og de er alle 

sammen kommet på den officielle liste over truet verdensarv (AAAS, 2014: 4). De seks 

verdensarvs-sites har forskellige omstændigheder, men de er alle truet, enten direkte gen-

nem væbnet kamp, plyndring eller tilsigtet ødelæggelse, eller fordi de grænser op til uro-

lige områder og dermed kan komme til at lide last på sigt. 

 

Aleppo 

Aleppo er en af verdens ældste byer. Siden oldtiden har området været befolket og har 

længe været det urbane, handelsmæssige og kulturelle centrum i det nordvestlige Syrien. 

Aleppo er et resultat af kulturel indflydelse fra forskellige historiske perioder. Flere ste-

der omkring i byen ser man levn fra hellenismen, den byzantinske æra og romerriget. Et 

af de mest velkendte sites i Aleppo er den Store Moske, som blev grundlagt i den umayy-

adiske periode. Ved siden af moskeen ligger en byzantinsk katedral, der siden hen er ble-
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vet en koranskole. Side konfliktens begyndelse har Aleppo været en krigszone, og rege-

ringen og oppositionen har haft mange sammenstød i byen, som er blevet påvirket af di-

rekte kamp, beskydninger fra tanks og andre våben (AAAS, 2014: 5). Byen har haft utal-

lige civile tab og siden januar 2016 er mindst 70.000 blevet fordrevet fra den østlige by-

del af Aleppo og fra de nordlige landdistrikter omkring Aleppo, hvilket svarer til 10-15% 

af befolkningen i området (REACH, 2016). Generelt har konflikten i Syrien resulteret i 

mere end 6.600.000 internt fordrevne og 4.180.920 flygtninge (IDMC 1, 2). 

 

I takt med, at kampene i Aleppo er intensiveret, er ødelæggelserne af historiske sites i 

byen taget til. De mange kampe har resulteret i, at flere bygninger, heriblandt historiske 

moskeer, koranskoler, regeringsbygninger og civile bygninger er blevet beskadiget. I 

2013 blev minareten, der hører til den Store Moske, ødelagt og moskeens mure er blevet 

beskadiget af beskydninger. Derudover er det historiske overdækkede marked, Suq al-

Madina, blevet svært beskadiget (AAAS, 2014: 7). 

 

Satellitbilleder viser, at både politiske og historiske bygninger er blevet ramt. Justitsmini-

steriet og politiets hovedkvarter er blevet angrebet og ligeledes er historiske bygninger fra 

blandt andet mamelukperioden (13-16. årh.) og fra den osmanniske periode (19. årh.), 

samt moskeer blevet ødelagt (AAAS, 2014: 10). Den direkte kamp i de tæt bebyggede 

områder, har således haft konsekvenser for den arkitektoniske kulturarv, hvoraf meget 

kan kategoriseres som utilsigtet collateral damage. Angrebene på politiske bygninger har 

derimod været tilsigtede med det formål netop at angribe de politiske institutioner. I 

Aleppo ser man således både eksempler på collateral damage og på decideret tilsigtet 

ødelæggelse. Det er svært at skelne skaderne fra hinanden og vurdere, hvem der er skyld i 

hvilke ødelæggelser på satellitbillederne, men det kan konstateres at oppositionen stod 

bag angrebene på regeringsbygningerne. 
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Aleppo (http://www.informationclearinghouse.info/article32656.htm) 

 

Bosra 

Byen Bosra er bedst kendt for sit arkæologiske site med historiske levn fra romertiden, 

den byzantinske æra og fra den tidlige islamiske periode. De mange historiske og arkitek-

toniske levn illustrerer byens mangfoldige historie og de forskellige kulturelle perioder, 

der har haft indflydelse i området. I den islamiske periode blev Bosra en vigtig by på pil-

grimsruten mod Mekka og som et historisk vidnesbyrd fra den tid, finder man en af de 

ældste moskeer i verden, Al-Omari moskeen fra år 720. Som et levn fra romertiden, hvor 

Bosra var en nordlig hovedstad i det nabataeanske rige, ligger der et velbevaret romersk 

teater fra 200-tallet. Derudover har Bosra været en vigtig religiøs by samt et karavanestop 

i den byzantinske æra, hvilket basilikaen fra det 6. årh. og katedralen bevidner. Byen er 

således et kulturelt og arkæologisk knudepunkt, som bærer præg af flere kulturelle og hi-

storiske perioder, der er repræsenteret af bevarede monumenter (AAAS, 2014: 12). 

 

Siden 2012 er der blevet rapporteret om ødelæggelser af den historiske by forårsaget af 

beskydninger og bombninger. Derudover er det romerske teater blevet brugt som fæst-

ning (AAAS, 2014: 12). Igen er kulturarven kompromitteret på grund af væbnede kampe, 
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men i dette tilfælde har man inddraget de historiske monumenter aktivt ved at bruge det 

romerske teater som en strategisk krigsposition. Brugen af det romerske teater er ikke så 

meget en symbolsk handling som en militær strategisk handling, hvor man har kunnet 

drage fordel af teatrets position. Dette er således igen et eksempel på collateral damage, 

men hvor omgivelserne i højere grad er udsat, fordi de bevidst inddrages som militær 

strategi. Brugen af det romerske teater viser, at kulturarven er sekundær og  kompromitte-

res, idet den bruges som strategisk position. Satellitbillederne afslører ikke, hvem der står 

bag, men kampene viser, at der er flere aktører indblandet. 

 

Palmyra 

Palmyra ligger midt i den syriske ørken og er kendt for sine græskromerske og persiske 

ruiner. Palmyra er et strategisk område, der forbinder Deir ez-Zor, Homs og Damaskus. 

Derudover er det tæt på mange oliefelter (Danti et al., 2015: 2). Historisk har Palmyra 

været et centralt karavanestop og de mange forskellige historiske levn såsom agoraer, te-

atre, templer, samt den lange kolonnade, fortæller om en by, hvor den græskromerske 

kultur er blandet med den islamiske og persiske kontekst og tilsammen har skabt en unik 

kulturarv. Palmyra betragtes som det bedste overlevende eksempel på romersk arkitektur 

i området. Udover den historiske arkitektur er der fire gravpladser, kendt som Gravenes 

Dal (the Valley of Tombs), og Fakhr-al-Din al-Ma’ani borgen, som er en gammel be-

fæstning fra det 13. årh., hvorfra man kan overskue resten af området (AAAS, 2014: 18). 

 

Den syriske hær i Palmyra 

Det arkæologiske site har lidt voldsomt under konflikten i landet og er blevet betydeligt 

beskadiget af både militær belejring, ildkampe, plyndring og tilsigtet ødelæggelse. I 2013 

rapporterede man om beskydninger i området og om snigskytter, der brugte det romerske 

teater som fæstning. I forsøget på at opnå kontrol, indtog den syriske hær Palmyra, hvor 

de gennem vejbygning og militær strategisk omkonstruering, ændrede den arkæologiske 

struktur og ommodulerede området til en strategisk krigszone (AAAS, 2014: 18). Hæren 

fjernede flere arkæologiske jordlag da de gravede ud til losseplaser, hvor skrottede køre-

tøjer og ødelagt materiel kunne samles. Området er omringet af et dige, som er lavet af 

den jord, som man har gravet væk  (Ali, 2015: 10). 
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Den syriske hær har således etableret flere veje gennem det arkæologiske site for at opti-

mere transport og kommunikation mellem de militære positioner og operationer (Ali, 

2015: 5). Som en del af en forsvarsstrategi brugte den syriske hær det arkæologiske site 

til at opbevare våben, tanks og andet materiel. Den syriske hær udnytter altså bevidst det 

arkæologiske site og omstrukturerer det historiske område, som en del af en militær stra-

tegi, velvidende at deres handlinger udfordrer det arkæologiske site og kulturarven, der er 

tilknyttet området. Disse handlinger er særdeles problematiske fordi den syriske stat har 

underskrevet UNESCOs Haag konvention, der understreger, at kulturarv ikke må inddra-

ges i militære strategier. Den syriske hærs adfærd strider således imod Haag konvention 

og det internationale samarbejde, som staten ellers er en del af. 

 

Gravenes Dal har i særdeleshed lidt under den syriske hærs militære og strategiske indtog 

i Palmyra. I det nordlige gravområde har hæren konstrueret en høj vold med det formål at 

skabe et beskyttet område for artilleri og tanks. Det militære udstyr blev placeret vest for 

Maronas helgengrav (Qaser Al-Hataa) og tæt på en række gravtårne. Konstruktionen af 

voldgraven betød, at man blev nødt til at fjerne fundamenterne til flere af gravpladserne. 

Gabal al-Hussiyniat er en forhøjning, hvor der på toppen har været et stort arkæologisk 

site. Dette site er blevet totalødelagt til fordel for at bygge en strategisk artilleriposition 

og et ammunitionsdepot (Ali, 2015: 10). I den sydlige del af Gravenes Dal har hæren 

konstrueret en 200 meter lang og 2-4 meter høj vold af jord fra arkæologiske lag, der ad-

skiller tre gravtårne fra hinanden (Ali, 2015: 10). 

 

Forsømmelsen, det manglende arkæologiske opsyn med området, samt ødelæggelserne 

og ændringerne af områdets arkæologiske struktur, har resulteret i en ustabilitet, der har 

gjort det muligt at plyndre helgengravene (Ali, 2015: 40). 125 arkæologiske genstande fra 

Palmyra blev konfiskeret af myndighederne mellem 2012 og 2015. Størstedelen af gen-

standene er gravstatuer, som er blevet stjålet fra helgengrave, hvor kriminelle har foreta-

get ulovlige udgravninger, ofte fra helgengrave, hvor arkæologer endnu ikke har igangsat 

officielle udgravninger (Ali, 2015: 50). 
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Islamisk Stat i Palmyra 

Islamisk Stat invaderede Palmyra 12. maj 2015 og fik hurtigt kontrol over området. Der 

var mange dødsfald på begge sider og som en del af Islamisk Stats politiske agenda, an-

greb organisationen den civile befolkning, hvoraf mange enten blev kidnappet eller hen-

rettet (Cueno et al., 2015: 2). 4. juli 2015 offentliggjorde Islamisk Stat videomateriale på 

de sociale medier, hvor 25 mænd i militære uniformer bliver henrettet foran en gruppe 

civile i det romerske amfiteater i Palmyras arkæologiske område med Islamisk Stats sorte 

flag som baggrund (Cueno et al., 2015: 2). Dette viser hvordan Islamisk Stat bruger kul-

turarv i deres propaganda og henrettelsen af de 25 mænd på et historisk og kulturelt site, 

giver stedet nye konnotationer til brutalitet og rædsel. På den måde formår organisationen 

at ændre vores opfattelse af et historisk og kulturel monument. 

 
Massehenrettelse i det romerske amfiteater, Palmyra (http://rilek1corner.com/2015/07/05/isis-video-shows-
mass-executions-in-syrias-ruins-of-palmyra/) 
 

Misbrugen af det kulturelle site, som har været en stor turistattraktion, gør stedet til et 

symbol på Islamisk Stats magt og dominans. Derudover har Islamisk Stat publiceret vi-

deoer og fotografier, hvor man ser militante aktører vise begravelsesbuster fra det arkæo-

logiske site til en forsamling, hvorefter de smadrer statuerne (Cueno et al., 2015: 3). I for-

længelse af angrebne på den civile befolkning har Islamisk Stat altså bevidst også ødelagt 
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kulturelle genstande, der har haft betydning for de udsatte befolkningsgrupper. Gentagne 

gange har Islamisk Stat angrebet historiske genstande med betydning for både muslimer, 

kristne og andre etniske grupper (Cueno et al., 2015: 4) 

 

Islamisk Stat ødelægger altså symboler, der repræsenterer andre kulturelle og religiøse 

overbevisninger, end den som organisationen selv holder hellig. Dette gælder både religi-

øse og kulturelle symboler, der har identitetsmæssig betydning for nulevende befolk-

ningsgrupper, men også antikke genstande, der ikke har samme nutidige relevans for be-

stemte grupper, men en mere abstrakt historisk værdi i global kontekst. Blandt ødelæg-

gelserne er der både antikke, islamiske og kristne monumenter. Med andre ord ødelægger 

Islamisk Stat alle helligdomme, som organisationen ikke betragter som en del af sit speci-

fikke islamiske narrativ (Danti et al., 2015: 5). Undervejs har organisationen offentlig-

gjort flere billeder, der dokumenterer ødelæggelserne. Billederne af ødelæggelserne, der 

går verden over, forstærker det kulturelle angreb. På den måde virker de som en form for 

provokation over for det internationale samfund og den internationale fælles forståelse og 

anerkendelse af kulturarvens værdi, samt som markedsføring af Islamisk Stats politiske 

og ideologiske agenda (Danti et al., 2015: 8, Harmansah, 2015: 171). 

 

I Palmyra er der således eksempler på forskellige typer ødelæggelse af kulturarv og de 

græskromerske templer, Bel og Baalshamin, har været udsat for både utilsigtet og tilsigtet 

ødelæggelse. Templerne har dels været befæstet af den syriske hær i forsøget på at for-

svare sig og efterfølgende har Islamisk Stat angrebet dem, for at angribe den symbolske 

værdi, som de repræsenterer (Danti et al. 2015: 4). 
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Bel templet før og efter, Palmyra (https://www.rt.com/news/338187-palmyra-before-after-pictures/) 
 

Delkonklusion 

Palmyras kulturarv er altså truet på forskellige måder, og man kan se eksempler på flere 

forskellige typer kulturel ødelæggelse udøvet af forskellige aktører. Ødelæggelsen, som 

kan inddeles i collateral damage, plyndring og tilsigtet ødelæggelse, viser således en 

blanding af velkendte og fremmede trusler mod kulturarven. Den væbnede konflikt mel-

lem de stridende grupper, samt udarbejdelse af militærstrategier har resulteret i utilsigtet 

ødelæggelse (collateral damage) af de arkæologiske sites, og ustabiliteten har muliggjort 

plyndring og smugling af antikke objekter. Endelig har Islamisk Stats besættelse af byen 

medført tilsigtet systematisk ødelæggelse af kulturelle symboler. 

 

Der ligger således forskellige rationaler bag disse trusler og ødelæggelser. Dels er kultur-

arven truet af manglende omtanke og anerkendelse af kulturarvens værdi, dels trues kul-

turarven af målbevidste angreb på dens symbolske værdi. Man kan således registrere bå-

de ”traditionel” utilsigtet ødelæggelse af kulturelle genstande, som en konsekvens af krig, 
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hvor kulturarven tilsidesættes for militære strategier og samtidig også en ny og ideologisk 

motiveret ødelæggelse af kulturarv, som kan forstås som et element af New Wars og nye 

krigsmetoder. 

 

Både statslige, quasistatslige og ikke-statslige kombattanter er altså skyld i plyndring og 

ødelæggelser på grund af kamp. I tiden, hvor den syriske hær belejrede Palmyra, foretog 

de flere militærstrategiske handlinger, der havde konsekvenser for det arkæologiske site 

og var med til at ændre områdets struktur. Hæren ændrede området for at installere mili-

tært udstyr og sikre kontrol ved blandt andet at fjerne jord, grave grøfter, samt bygge veje 

og diger. Hærens etablering af veje i det arkæologiske site og rydning af områder for at få 

plads til militært udstyr har således kompromitteret den historiske kulturarv til fordel for 

militær strategi (Ali, 2015: 4). 

 

Det er vigtigt at understrege at den syriske kulturarv er truet af både ikke-statslige og 

statslige aktører. Islamisk Stats ødelæggelse af kulturarv er dokumenteret og bliver vist i 

medier verden over, men man må ikke glemme, hvordan den syriske hær også kompro-

mitterer kulturarven. Man kan kategorisere den syriske hærs ødelæggelse af kulturarv 

som manglende respekt for de kulturelle genstande og som ødelæggelse på ”traditionel 

vis” under krigsførelse. Utilsigtet ødelæggelse er et velkendt fænomen i krig og er netop 

en af de trusler mod kulturarven, som UNESCO forsøger at forebygge og forhindre gen-

nem Haag-konventionen. Den syriske stat har underskrevet både Haag-konventionen og 

første protokol, Verdensarvs-konventionen (World Heritage Convention, 1972) og Kon-

ventionen mod ulovlig trafik af kulturelle genstande (Convention on the Means of Prohi-

biting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer og Ownership of Cultural 

Propterty, 1970), men på trods af dette, bliver de internationale aftaler tilsidesat og kul-

turarvens værdi ignoreret i den aktuelle konflikt (Ali, 2013: 352). Man kan dog argumen-

tere for, at den syriske hærs handlinger kan retfærdiggøres gennem Konventionens elasti-

ske begreb, militær nødvendighed. I så fald kan hærens kompromittering af kulturarv 

bemyndiges som en militær nødvendighed for at kunne opretholde sin position. Ikke de-

sto mindre er begrebet, militær nødvendighed, et smuthul i Haag-konventionen (som be-

skrevet i kapitel 1), som stater kan drage fordel af i tilfælde, hvor de er ansvarlige for 
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ødelæggelser af kulturarv. Man kan på den måde undskylde sin kulturtruende adfærd som 

værende af absolut nødvendig karakter, mens det i virkeligheden kan skyldes uforsigtig-

hed og manglende respekt for den omkringliggende kulturarv. På den måde illustrerer 

den syriske hærs adfærd, en begrænsning i Konventionen og det kan diskuteres, hvorvidt 

hæren kunne placere sine aktiviteter i en passende afstand fra de kulturelle sites eller om 

det var af absolut nødvendighed at belejre Palmyras arkæologiske område. Det kan derfor 

diskuteres hvorvidt den Syriske stat blot udnytter Konventionens elastiske begreb og om 

overtrædelserne af de internationale aftaler om kulturarvsbeskyttelse reelt kan retfærdig-

gøres over for det internationale samfund. Under alle omstændigheder, med eller uden et 

militært forsvarligt grundlag, bliver historiske monumenter ødelagt og kulturarv truet. 

Med andre ord foranlediger dette scenarie til en diskussion om hvorvidt målet helliger 

midlet og om kampen mod Islamisk Stat kræver militære strategier, der rækker udover 

kulturarvsbeskyttelse. 

 

Den tilsigtede ødelæggelse er i høj grad udført af Islamisk Stat og andre jihadistiske or-

ganisationer (Al Nusra og kurdiske paramilitære styrker). Islamisk Stat har ødelagt flere 

helgengrave, moskeer, kirker og templer, som repræsenterer andre trosretninger og der-

med andre identiteter. Islamisk Stat har blandt andet ødelagt shia, kristne, sufi, jødiske og 

alawi helligdomme med det formål at fjerne og undertrykke kulturel mangfoldighed. Det 

styrker de sekteriske spændinger mellem de forskellige etniske grupper og indgyder frygt 

hos dem, hvis kulturelle symboler er blevet angrebet (Danti, 2015: 137). Islamisk Stat er 

altså en trussel mod kulturarven på forskellige måder. Dels benytter de sig af plyndring 

og smugling, som finansiering af deres aktiviteter og samtidig angriber de kulturarven 

med et ideologisk og politisk motiv og ødelægger de kulturelle symboler for at understre-

ge deres magt og undertrykkelse af kulturelle minoriteter. Her er midlet en del af selve 

målet. Islamisk Stat kontrollerer store områder i både Syrien og Irak, og de forskellige 

etniske og religiøse minoriteter, der er bosat i disse områder, er særligt udsatte (Danti, 

2015: 138). 

 

Islamisk Stat angriber bevidst kulturarven som en del af en politisk agenda. I modsætning 

til den syriske hær, gør Islamisk Stat et stort nummer ud af at ødelægge historiske og kul-
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turelle monumenter. Hvor den syriske hær forsømmer kulturarven og nedprioriterer dens 

værdi til fordel for militær strategi og krigsførelse, bruger Islamisk Stat ødelæggelsen af 

kulturarv som en del af sin krigsstrategi. Organisationens kulturelle ødelæggelse har et 

andet formål og understreger en identitetspolitisk krigsførelse. Islamisk Stats ødelæggelse 

af kulturelle genstande har en symbolsk værdi både i forhold til de kulturelle grupper, der 

har et forhold til de angrebne genstande, men også i forhold til det internationale samfund, 

der i fællesskab har besluttet at kulturarv bør være hævet over konflikt og krig. Ved at 

ødelægge kulturelle symboler, der repræsenterer en vis etnokulturel identitet, trues denne 

identitet og dens legitimitet og samtidig sender Islamisk Stat et budskab til det internatio-

nale samfund om sin magt og urørlighed. Den kulturelle ødelæggelse bliver en form for 

psykologisk krigsførelse, der virker på både mikro- og makroplan. På mikroplan virker 

det fordi lokalbefolkningen, der identificerer sig med den angrebne kultur føler sig udsat 

og truet. På makroplan virker ødelæggelserne, fordi det internationale samfund føler sig 

truet på sit strukturelle og regelbundne samarbejde og dermed står magtesløs overfor dis-

se angreb på den internationalt anerkendte kulturarv. 

 

De forskellige ødelæggelser er således både af den slags, som Haag-konventionen, forsø-

ger at forhindre (collateral damage, plyndring og smugling) og af en anden karakter (re-

ligiøst og ideologisk motiveret ødelæggelse). Konventionen er således udfordret på to 

måder; dels overholdes de indgåede aftaler ikke og dels er der nye fænomener, som Kon-

ventionen ikke forholder sig til. På den måde kan man sætte spørgsmålstegn ved Konven-

tionens anvendelighed idet, den ikke er forberedt på aktuelle problemstillinger og samti-

dig heller ikke optimalt kan forhindre velkendte udfordringer. Ifølge Van der Auwera er 

den ideologisk motiverede ødelæggelse af kulturarv en del af et identitetspolitisk aspekt 

af New Wars. Angrebene på kulturarven er således en form for psykologisk krigsførelse, 

der er på én og samme gang de- og rekonstruerer identiteter (Van der Auwera, 2012, 

2013a). Med ødelæggelsen af kulturelle identitetsbaserede symboler, formår Islamisk Stat 

både at true og undergrave de udsatte etnokulturelle grupper samtidig med, at de styrker 

deres eget politiske og ideologiske narrativ. Netop dette understreger diskussionen om 

Konventionens anvendelighed og rejser spørgsmålet om, hvorledes det internationale 

samarbejde undergraves på grund af de nye tendenser i krigsførelse. 
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Afrunding 
Diskussion og perspektivering 

Området for kulturarvsbeskyttelse under krig og instrumenterne for at sikre det, er fyldt 

med paradokser. Jeg vil her pege på to. I den akademiske litteratur er der enighed om, at 

der skal tages højde for nye tendenser i krigsførelse, såsom det stigende antal ikke-

statslige aktører. Man bør ikke tilføje nye instrumenter, men derimod forbedre de eksiste-

rende og faldgruberne i Konventionen håndteres derfor bedst ved at forbedre ratificering 

og implementering (Van der Auwera, 2013a, 2013b). For at Haag-konventionen reelt kan 

beskytte kulturarv, må den altså i højere grad også gælde for ikke-statslige aktører i intra-

statslige konflikter. Hvis det skal være muligt, må det internationale samfund styrke 

Konventionens anvendelighed for disse nye aktører og tydeligt binde dem til Konventio-

nens forpligtelser (Howe, 2012). Der er således en generel overbevisning blandt denne 

gruppe af teoretikere (som man kunne kalde ”konventions-optimister”) om, at anden pro-

tokol er det mest effektive instrument til aktuel kulturarvsbeskyttelse under væbnet kon-

flikt fordi den bedst forholder sig til ikke-internationale konflikter og ikke-statslige aktø-

rer (Boylan, Frulli, Howe, Van der Auwera). Derfor anbefaler disse teoretikere, at ratifi-

cering og implementering af protokollen fremmes, så man kan placere ansvar hos ikke-

statslige aktører og forpligte dem til at følge Konventionens anvisninger. 

 

Denne tilgang illustrerer, at ”konventions-optimisterne” forholder sig til særligt ét aspekt 

af nutidig krigsførelse, nemlig de nye aktører, men det understreger samtidig deres mang-

lende forståelse af de nye aktørers motivation for krigsførelse. I denne tilgang er der der-

for risiko for forsømmelse af problematikken omkring den stigende tilsigtede ødelæggel-

se af kulturarv. 

 

Først og fremmest kan det virke utopisk, at anbefale aktører som Islamisk Stat at inkorpo-

rere og respektere Haag-konventionen i deres strategi, når man ser på New Wars-

tendenserne i organisationens krigsførelse. ”Konventions-optimisternes” opfordring om 

ansvarsplacering hos ikke-statslige aktører afføder derfor en yderligere diskussion i for-

hold til hvordan UNESCO og det internationale samfund forholder sig til Islamisk Stat. 

Islamisk Stats overtrædelser af Konventionens anvisninger i den aktuelle konflikt i Syrien, 
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foranlediger således spørgsmål om hvem der skal retsforfølge organisationen og hvordan. 

Betragter man organisationen som en ikke-statslig aktør, der begår krigsforbrydelser, kan 

man principielt stille de lovovertrædende individer til ansvar. Som tidligere beskrevet 

fordrer Haag-konventionen retsforfølgelse gennem både national og international lovgiv-

ning. I Syrien kan det dog være vanskeligt at placere et nationalt ansvar idet landet er 

præget af New Wars-tendenser og på sin vis kan kategoriseres som en fejlslagen stat. 

Rent praktisk er det således ikke gennemskueligt hvem der skal håndhæve Haag-

konventionens anvisninger internt, eftersom staten ikke anses for legitim. 

 

Det andet paradoks ligger i det identitetsbaserede aspekt i New Wars, som betyder at kul-

turelle genstande, der symboliserer ethnier, målbevidst bliver angrebet og at konventio-

nens grundlag for beskyttelse dermed undergraves. Eftersom nutidige konflikter i høj 

grad er mobiliseret omkring identitet, bliver ødelæggelsen af kulturelle symboler ofte et 

omdrejningspunkt i konflikterne. Derfor er en ratificering af anden protokol og en udbre-

delse om vigtigheden af kulturarvsbeskyttelse ikke tilstrækkelig. Tværtimod. I mange til-

fælde er selve anerkendelsen er kulturarv og dens symbolske værdi med til at udsætte den 

for fare. UNESCOs officielle udnævnelse af kulturarv er således med til udsætte disse 

genstande, for så snart de er værdisat, bliver de samtidig også et mål for angreb. Ved at 

fremhæve visse genstande som uerstattelig kulturarv og markere deres vigtighed for både 

konkrete etniske grupper og den samlede verdensbefolkning, blotter man sin akilleshæl 

for fjendtlige grupper. 

 

Markeringen af vigtige kulturelle symboler viser således fjenden hvad der har betydning 

for opfattelsen af vores kulturelle ophav og identitet og hvor det ville gøre mest ondt at 

blive ramt. På den måde kan den internationale anerkendelse af kulturarv misbruges af 

fjendtlige grupper, som angriber den for at fremme deres eget budskab og styrke deres 

egen identitet. UNESCOs optegnelser af kulturarv vækker opmærksomheden for udvalgte 

kulturelle genstande og i identitetsbaserede konflikter, kan sådanne optegnelser og identi-

ficering af kulturarv altså bruges til at definere og angribe andre kulturelle identiteter 

((Mackenzie, 2000: 7, Van der Auwera: 2013a, 10). Denne opmærksomhed omkring kul-

turarv og dens bevaringsværdighed skaber derfor risiko for ødelæggelse (Bille, 2013). I 
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nutidige konflikter, hvor krige ofte udspiller sig omkring identitet, bruges ødelæggelsen 

af anerkendt kulturarv som en form for psykologisk krigsførelse og er både politisk og 

religiøst motiveret. Ødelæggelserne kan således forstærkes af en selekteret tilgang til kul-

turarv, hvor noget er værdibestemt og andet ikke er. Ved at angribe den udvalgte kultur-

arv angriber man således både de repræsenterede identiteter, men samtidig også det sy-

stem, der har besluttet at netop disse identiteter er bevaringsværdige og essentielle for 

vores medmenneskelige forståelse og verdenskulturelle narrativ. 

 

Disse iboende paradokser udfordrer således kulturarvsbeskyttelse, og understreger hvor-

dan kulturarv bliver et politisk emne under væbnet konflikt og særligt i konflikter præget 

af etniske spændinger. Med disse kendsgerninger in mente, kan det være uoverskueligt 

hvordan man fremadsigtet skal sikre beskyttelsen af kulturarv, idet det er tydeligt at den 

nuværende Haag-konvention og de tilhørende protokoller ikke forholder sig reelt til nuti-

dige problemstillinger. 

 

Konventionen giver således et dilemma. På den ene side er den et regelsæt til overholdel-

se, på den anden side vil der være visse aktører, som ikke vil underlægge sig dette regel-

sæt. Strengt taget kan man spørge om hvorvidt man kun har regler for de lydige og om 

disse regler er uvirksomme over for de ulydige. Hvis dette er tilfældet, er konventioner 

principielt en form for tom retorik. Selvom det er muligt at det internationale samfund 

ikke kan indfange folk der ikke vil bruge konventioner, er konventionerne stadig vigtige 

for stater, som føler sig bundede af dem. Samtidig er konventioner også vigtige som en 

eksplicit artikulering af et værdi- og normsæt, som de der afstår fra at overholde dem, vil 

vide at de kan dømmes efter på et senere tidspunkt. Dette værdi- og normsæt er derud-

over en officiel formulering af det internationale samfunds fælles forståelse af kulturarv 

og dens internationale vigtighed. UNESCOs Haag-konvention er således med til forme 

tilgangen til kulturarvsbeskyttelse under væbnet konflikt gennem definerede retningslin-

jer. Det vil altså sige, at selvom Haag-konventionen ikke virker 100 % betyder det ikke 

nødvendigvis, at den er virkningsløs. Konventionen skaber en officiel ramme for kultur-

arvsbeskyttelse under væbnet konflikt og jo flere der ratificerer og implementerer den, jo 

mere udbredt bliver opfattelsen af kulturarvens universalitet og vigtighed. Konventionen 
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har altså stadig en vis form for gennemslagskraft og er derfor vigtig som et udgangspunkt 

for kulturarvsbeskyttelse under væbnet konflikt. På trods af nye aktører, mål og metoder, 

der udfordrer Konventionen i nutidige konflikter, har Konventionen stadig legitimitet i 

mellemstatsligt humanitært samarbejde og fungerer som et normgivende regelsæt, der 

forpligter aktører til at tage et ansvar for beskyttelsen af kulturel mangfoldighed. Den in-

strumentaliserede kulturarvsbeskyttelse kan ikke forebygge al ødelæggelse, men erken-

delsen af dette faktum er essentiel for dens fremtidige anvendelighed og gennemslags-

kraft, samt potentielle tilpasning. New Wars-tendenserne i nutidige konflikter forbliver 

dog en kolossal udfordring for en effektiv beskyttelse af kulturarv i krig. 

 

Konklusion 

I dette speciale har jeg redegjort for UNESCOs Haag-konvention, som vidner om en for-

andrende verdensorden og en deraf følgende ændret krigsførelse. Lieber-instruktionen, 

Roerich-pagten og Haag-konventionen viser alle tre hvordan tilgangen til kulturarv har 

ændret sig historisk og hvordan man har tilpasset den instrumentaliserede kulturarvsbe-

skyttelse nye kontekster. Ved at kigge på denne udvikling og tilpasning af Haag-

konventionens funktion, kan man lave en syntese af nye kriges betydning for internatio-

nalt samarbejde: når krigsførelse har ændret sig, har det internationale samfund taget stil-

ling til nye fænomener, såsom teknologisk udvikling, smugling og ikke-internationale 

konflikter, og derefter ændret sin tilgang til beskyttelse af kulturelle genstande. Dermed 

har kulturarvsbeskyttelse opnået ny legitimitet og relevans efter en aktualiseringsproces. 

Denne form for aktualiseringsproces kan dog kun ske på baggrund af erfaringer fra hidti-

dige konflikter, og det er vanskeligt at forudse fremtidige konflikter og hvordan de vil 

udvikle sig. Man kan sige, at der undertiden er opstået uforudsete situationer, hvor kul-

turværdier er blevet ødelagt, og at man dernæst har taget hånd om disse og forholdt sig til 

de problemer, der var skyld i ødelæggelsen undervejs og således har tilpasset aftalerne 

nye kontekster og nye problemer. Alligevel virker det som om, at der er uundgåelige 

smuthuller i aftalerne og at det er svært at lovgive på området og dermed ”sanktionere” 

sig ud af kulturel ødelæggelse.  
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Ikke desto mindre kan man konstatere at Konventionen fungerer som et normsæt, der så 

vidt som muligt, forpligter stater til at forholde sig til og respektere mangfoldig kulturarv. 

Selvom Konventionens anvisninger ikke altid bliver overholdt, er de stadig med til at 

forme den måde, som stater går i krig på og opfatter kulturarv. Således er Haag-

konventionen en international referencenorm og ramme for vores generelle opfattelse af 

kulturarv og man kan derfor ikke afvise, at Konventionen har en vis normsættende og 

disciplinerende effekt, selvom den også ofte brydes på åbenlys vis. Kulturarv i krise illu-

strerer dette paradoks omkring overholdelse og krænkelse af Konventionen og Islamisk 

Stats ødelæggelse af kulturarv demonstrerer hvordan Konventionens anvisninger ikke 

altid følges. Samtidig viser den internationale forargelse over dette, at i takt med at anvis-

ningerne ikke overholdes, bliver vi bevidste om at de overhovedet eksisterer.  

 

De nye tendenser i krigsførelse har resulteret i fragmenterede identitetsbaserede konflik-

ter. Disse New Wars-prægede konflikter har ofte et etnisk omdrejningspunkt, hvilket 

blandt andet manifesterer sig i tilsigtet kulturel ødelæggelse. Konflikten i Syrien illustre-

rer således et paradigmeskift, hvor aktører, mål og metode har ændret sig fra traditionel 

krigsførelse, som til dels kommer til udtryk i strategisk ødelæggelse af kulturarv. Her be-

nytter autonome grupper, som Islamisk Stat, sig af religiøst og politisk motiveret ødelæg-

gelse af kulturarv til at hævde deres egen identitet og undergrave andres.  

 

New Wars og de nye fænomener i krigsførelse har altså aktuelle konsekvenser for Haag-

konventionen og man kan konstatere at konventionen står over for især to udfordringer: 

 

1.       ikke-statslige aktører spiller en større rolle i nutidige konflikter og udfordrer der-

med det mellemstatslige samarbejde og staters suverænitet 

2.       politisk og religiøst motiveret ødelæggelse af kulturarv er blevet en form for strate-

gisk krigsførelse for visse aktører 

 

Disse to kendsgerninger understreger en kompleks og flerdimensionel krigsførelse, der 

udfordrer Konventionen på flere niveauer. Stater har ikke længere monopol på krigsførel-

se og nye aktører fører således krig uden statsligt mandat. De ikke-statslige aktører ud-
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fordrer dermed centraliseret krigsførelse og mellemstatsligt anerkendte regler for krig. 

Selvom Haag-konventionens anden protokol forholder sig til ikke-statslige aktørers vok-

sende rolle i nutidige konflikter og fordrer, at også de forpligter sig til Konventionens an-

visninger, er det ikke gennemskueligt hvordan Konventionen skal håndhæves i aktuelle 

nutidige konflikter. Aktuelle ikke-statslige aktører, som Islamisk Stat, står uden for juri-

disk rækkevidde, og føler sig ikke bundet af internationale konventioner om staters ad-

færd og opførsel. Samtidig har Islamisk Stats overtrædelse af Konventionen hidtil ikke 

haft konsekvenser for organisationen. Den manglende retsforfølgelse af individer, der 

forbryder sig mod Konventionen sår således tvivl om Konventionens reelle effekt. Med 

andre ord virker lovgivningen kun, hvis man vil håndhæve den og i Syrien er de udøven-

de aktører endnu ikke stillet til ansvar for deres strategiske ødelæggelser af kulturarv. 

 

Ét dilemma er altså Konventionens manglende gennemslagskraft overfor ikke-statslige 

aktører, men et andet er selve ødelæggelsen af kultur. Det etniske omdrejningspunkt i nu-

tidige konflikter resulterer i politisk og religiøst motiveret ødelæggelse, hvilket har store 

kulturelle konsekvenser, både på mikro- og makroplan. Kulturarv angribes med henblik 

på at true specifikke etniske grupper, såvel som den internationale politiske værdsættelse 

af kulturarv. Haag-konventionens forudsætning om kulturarvens universelle værdi, bliver 

således en anakronistisk tilgang til kulturarvsbeskyttelse fordi New Wars-tendenserne i 

nutidig krigsførelse decideret modarbejder denne tankegang. På den måde er det svært at 

opretholde Konventionen i en nutidig kontekst, hvor der er flere og flere aktører der ikke 

føler sig bundet af dens anvisninger og bevidst angriber det internationale normsæt og 

dermed udfordrer den generelle opfattelse af kulturarvens universalitet. 
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