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 Kronikk Bård Harstad

Hvilke 
sanksjoner
er smarte?
Dette er et minefelt og det er lett å trå
feil, men forskerne kan redde oss.

Bård Harstad

↑ Eksportører med markedsmakt blir sjelden sanksjonert, skriver Bård Harstad. Bildet: Det
gassdrevne Lichterfelde-kraftverket i Berlin. Foto: Michael Sohn/AP/NTB
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sjonal handel ført til gjensidig avhengighet,
større kostnader ved konflikt, og mulighe-
ten til å kutte forbindelsene med en sank-
sjon. Globaliseringen er med på å forklare
økt bruk av sanksjoner, samtidig som at
antall døde i krig har falt gradvis. Varig
svekkelse av økonomiske forbindelser er
uklok, fordi vi da mister muligheten til å
påvirke.

Eksportører med markedsmakt blir sjel-→
den sanksjonert. En sanksjon er en slags
stillingskrig, der hver part håper den andre
gir opp. Det er kostbart for Tyskland å fort-
sette sanksjonen om de ikke kan velge noe
annet enn russisk gass, for eksempel. Russ-
land forstår dette, og satser på at Tyskland
gir etter. Dette forklarer hvorfor sanksjo-
nene etter annekteringen av Krym, i 2014,
ikke førte frem.

Utenlandske investorer som trekker seg→
ut, øker kostnaden for de sanksjonerte – og
dermed sannsynligheten for suksess. Boi-
kotten fra private investorer ble dyrt for
Sør-Afrika på 1980-tallet, og skal ha frem-
skyndet avviklingen av apartheid.

Private investorer boikotter dersom det→
ellers er de selv som blir boikottet. Indi-
rekte boikotter (av de som ikke selv boikot-
ter) kan være svært effektive.

Sanksjonene må komme umiddelbart, og→
den taper sin effekt over tid. Årsaken er at
den sanksjonerte tilpasser seg og finner
løsninger. I 2012 ble Iran, som hadde ambi-
sjoner om kjernefysiske våpen, ekskludert
fra betalingssystemet Swift. Sanksjonen
ble en suksess fordi det var vanskelig for
Iran å utvikle alternativer. Samme sanksjon

blir ikke like effektivt nå, for Russland har
alt utviklet et alternativt betalingssystem.
Russland har dessuten tilpasset seg sank-
sjonene over tid ved å styrke forbindelsene
til land som Kina.

Det må finnes en vei ut for den sanksjo-→
nerte. Om en blir henrettet eller mister
makten så snart en gir opp stillingskrigen,
er det mer fristende å holde ut sanksjonene.
Irak ble rett nok sanksjonert umiddelbart
etter okkupasjonen av Kuwait i 1990, men
det fantes ingen vei ut for president Sad-
dam Hussein. Om Hussein hadde gitt etter
for det internasjonale presset, hadde han
tapt ansikt, og trolig også makten. Analogt
har Putin lite å tjene på å gi etter for sank-
sjonene, dersom han tror samarbeidet med
vesten uansett er over.

Dagens sanksjoner tilfredsstiller ikke alle
disse sjekkpunktene: Russland har mar-
kedsmakt, sanksjonene kom ikke umiddel-
bar, og det finnes ingen pen vei ut.

Men selv om Putin ikke ombestemmer
seg, kan sanksjonene gi en avskrekkende
effekt og hindre fremtidige konflikter. Det
viktigste nå er nok å vise at stormakter som
okkuperer små, ikke slipper billig unna. I
en stillingskrig er enhver tjent med et ry for
å ikke gi etter.

Alle og enhver …
Det er ikke siste gang vi ser massive

sanksjoner.

Det er ikke først gang vi ser massive●
sanksjoner.

Sanksjoner er blitt brukt stadig oftere
siden forrige verdenskrig. Spesielt finansi-
elle sanksjoner blir hyppigere brukt.
Europa har stått i spissen for de fleste av
dem.

Men sanksjonene har sjelden ført frem.
Sanksjonene mot Irak, etter invaderingen
av Kuwait i 1990, ble erstattet av et militært
angrep. De amerikanske sanksjonene mot
Indonesia, etter invaderingen av Øst-
Timor i 1999, ble gitt opp i 2005. Sanksjo-
nene mot Russland, etter annekteringen av
Krym i 2014, ble tydeligvis ingen suksess.

Kun 34 prosent av sanksjonene i etter-
krigstiden har gitt ønsket endring, ifølge
forskningen.

Det trenger heller ikke være slik at
«sannsynligheten for suksess er størst hvis
man setter inn maksimalt press på flest
mulig områder», slik DN påsto fredag.

I visse tilfeller kan sanksjoner mot eliten
øke presset fra viktige støttespillere, mens
i andre tilfeller blir en oppfattet som lojal,
og blir forfremmet, om en holder seg på lis-
ten over de sanksjonerte.

I velopplyste samfunn kan altomfattende
sanksjoner motivere folket til å gjøre opp-
rør, men de kan alle bli patrioter og samle
seg rundt flagget dersom lederen kan
utpeke sanksjonisten til syndebukk.

For å unngå feiltrinn bør vi lære av tidli-
gere sanksjoner. Etter invasjonen av
Ukraina kontaktet jeg Syropoulos og Yotov,
nevnt i faktaboksen, og sammen organi-
serte vi et online seminar 18. mars. De invi-
terte hadde alt publisert fagfellevurdert
forskning på temaet, og presenterte nå det
siste på forskningsfronten. Noe av forsk-
ningen er indikativ, mens andre funn er
robuste.

Dette vet vi:
Sanksjoner krever økonomiske forbin-→

delser. Uten handel, ingen sanksjoner.
Siden annen verdenskrig har økt interna-

Sanksjoner i takt med globaliseringen
● Bruken av sanksjoner – og spesielt finansielle sanksjoner – har økt i hele etterkrigstiden 
(bortsett fra da muren falt).
↓ Bruken av sanksjoner, hyppighet for ulike typer
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