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Nicholas Marsh, som er forsker ved Peace Research Institute Oslo, vil disputere for 

graden Philosophiae Doctor. Hans forskning har fokusert på både lovlig og ulovlig 

våpenhandel, militær bistand, nedrustning og ikkespredning og bruk av våpen i konflikt. 

Han har også jobbet som konsulent for FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), 

og han spilte en aktiv rolle i forhandlingene om FNs våpenhandelstraktat. 

 

I avhandlingen undersøker han sammenhengen mellom ikke-statlige gruppers 

anskaffelse av våpen og vold. Dette inkluderer både grupper som kjemper i kriger og utøver 

andre former for politisk motivert vold, og gjenger og andre som bedriver organisert 

kriminalitet. Våpen ervervet av disse gruppene forårsaker ikke vold, men våpnene gir 

gruppene mulighet til å utøve vold. 

 

I debatter om våpenhandel framstilles situasjonen ofte som om våpen er lett 

tilgjengelige, men i motsetning til dette viser forskningen til Marsh at våpen ofte er knappe 

og vanskelige å få tak i for ikke-statlige grupper. Han finner store forskjeller i pris og 

tilgjengelighet av illegale våpen i regioner som ligger ganske nær hverandre, noe som 

indikerer at illegale markeder ofte blir begrenset av regjeringer. 

 

Hvis en gruppe ønsker å endre sin strategi er det nødvendig å skaffe seg våpen, hvis de 

skal unngå å ta svært høy risiko eller få store tap. Dette gjelder for eksempel når de ønsker 

å eskalere voldsintensiteten, prøve å kapre territorium eller angripe godt forsvarte mål. Hvis 

en gruppe ikke kan skaffe nok våpen, kan det hende at den må endre strategien. 

 

Å skaffe seg våpen er vanligvis nødvendig for å etablere en ny gruppe. Steder der det er 

rikelig med våpen er ofte assosiert med et stort antall forskjellige væpnede grupper. 



 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 


