Respons
Ukraina: Mobilisering til militæret


Hva innebærer mobiliseringen til militæret?



Hvilke grupper blir ikke innkalt til mobilisering?



Hvor mange blir innkalt?



Hvordan foregår innkallingen?



Møter de mobiliserte opp?



For hvor lang tid blir man mobilisert?



Hvor lang er opplæringstiden?



Hva er straffen for å unndra seg mobiliseringen?

Innledning

Våren 2014 ble en del av Ukraina, Krim-halvøya, annektert av Russland. I de østlige
områdene startet russisk-vennlige opprørere, godt hjulpet av Russland, en kamp for å løsrive
disse områdene. Ukraina syntes dårlig forberedt, og hadde lite å stille opp med mot
Russland/russisk-vennlige opprørere.
Det ukrainske forsvaret har blitt neglisjert i mange år. Dessuten har det vært høy grad av
korrupsjon i militæret, slik at det for eksempel har vært relativt lett å kjøpe seg fri fra tjeneste.
I 2013 ble det bestemt at den obligatoriske militærtjenesten skulle avskaffes. Det skulle satses
fullt og helt på frivillige kontraktsoldater (UPI 2013).
Da krigshandlingene brøt ut, satset Ukraina i stor grad på frivillige enheter (UT Ukraine
Today 2015). I begynnelsen opererte mange av disse militære enhetene til dels på egen hånd
(Global Security u.å.b).
17. mars 2014 ga presidenten ordre om at det skulle innføres delvis mobilisering. Det skulle
satses på personell som allerede hadde militær erfaring. I mai 2014 ble det bestemt at den
obligatoriske verneplikten skulle gjeninnføres.
Ukraina har ikke erklært krigstilstand. Det betyr at det er lovene og reglene for fredstid som
gjelder.
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Denne responsen ser nærmere på ulike sider ved mobiliseringen til det ukrainske militæret.
Mobilisering til opprørshærene i de østlige områdene av landet vil ikke bli belyst. Vi går
heller ikke inn på rekrutteringen til de frivillige enhetene. Våren 2015 har Landinfo også
skrevet en egen respons om obligatorisk militærtjeneste.
Landinfo har kun brukt åpne og lett tilgjengelige kilder. De aller fleste er engelskspråklige. I
noen tilfeller finnes informasjonen bare på ukrainsk/russisk.
Delvis mobilisering i 20151

19. januar 2015 undertegnet president Porosjenko loven som godkjente dekret nr. 113-VII av
15. januar 2015 «On Partial Mobilization». Dekretet åpner for tre nye runder med innkallinger
til mobilisering i 2015 (Press office of President Petro Poroshenko 2015).2
Den fjerde runden, altså den første i 2015, skulle starte 20. januar, og innkallingsperioden
skulle være 90 dager.3 Den femte runden skulle være i april og den sjette i juni, begge med en
periode for innkalling på 60 dager.
Det er menn som tidligere har tjenestegjort, menn som er egnet for stridssituasjoner, som kan
kalles inn (RIA Novosti 2015a; Liga Novosti 2015).4 Mennene må være i alderen fra 25 til 60
år5 (Podrobnosti 2014). Kvinner opp til 50 år kan også bli innkalt (RIA Novosti 2015a).6
Kvinner fra 25 til 50 år blir gjerne innkalt til oppgaver innen helse og kommunikasjon (Liga
Novosti 2015).
Det skal kalles inn personer fra alle oblaster,7 bortsett fra Donetsk og Luhansk (Podrobnosti
2014). Denne kilden nevner ikke Krim. Liga Novosti (2015) skriver at ingen i de okkuperte
områdene vil bli innkalt. Derimot kan ukrainske statsborgere i de okkuperte områdene
frivillig melde seg til tjeneste. De må da forlate de okkuperte områdene og melde seg for
ukrainske militære myndigheter. Flere fra Krim tjenestegjør i Donbass, ifølge militære kilder
gjengitt i Liga Novosti (2015).
De som blir mobilisert, må bestå en omfattende medisinsk sjekk og ha en sterk, patriotisk
glød (Podrobnosti 2014).
Enkelte grupper er eksplisitt unntatt fra å kunne bli innkalt til mobilisering. Det gjelder blant
andre de som har tre eller flere barn (under 18 år), de som har funksjonshemmede
familiemedlemmer som de har fulltids omsorg for og heltidsstudenter (Podrobnosti 2014).
Bestemte kategorier i bestemte yrker, såkalt nøkkelpersonell, er også fritatt. Det kan gjelde for

1

Ukraina har innført det landet kaller delvis mobilisering. Det er vedtatt at dersom situasjonen tilsier det, kan
den delvise mobiliseringen trappes opp til full mobilisering. I denne responsen bruker vi begrepet mobilisering
også om dagens situasjon, der det formelt sett dreier seg om delvis mobilisering. Se mer om dette under
overskriften «Potensiell opptrapping av mobiliseringen gjennom ulike bølger».
2
De tre første rundene med mobilisering skjedde i 2014. Se mer om dette under overskriften «Delvis
mobilisering i 2014».
3
En innkallingsperiode er den tiden de militære myndighetene kan bruke på å kalle inn.
4
Liga Novosti (2015) henviser til generalmajor Vladimir Talalay.
5
Dersom personer under 25 år ønsker å tjenestegjøre under mobiliseringstiden, kan de verve seg (Liga Novosti
2015).
6
Grytsenko (2015) henviser til en kilde i generalstaben som sier at rundt 100 kvinner tjenestegjør i
krigsområder, men ikke ved fronten. De fleste av dem er der frivillig.
7
Prosentdelen som blir innkalt, skal være den samme i hver enkelt oblast (Liga Novosti 2015).
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eksempel religiøse ledere,8 parlamentsmedlemmer og lærere (Grytsenko 2015). Heller ikke de
som av helsemessige grunner er erklært uegnet for militærtjeneste, vil bli innkalt (Liga
Novosti 2015).
Myndighetene uttaler at de forsøker å få til en smidig rotasjon av personell. Innkallingene vil
derfor bli kombinert med demobilisering av grupper som er involvert i spesialoperasjonene i
Donbass (Podrobnosti 2014; RIA Novosti 2015a).
Hvor mange som skal innkalles i den fjerde, femte og sjette runden, er ikke offentlig, og ulike
kilder opererer med noe ulike tall. Noen kilder, inkludert militære, antyder rundt 50 000 mann
i den fjerde runden (Podrobnosti 2014; Liga Novosti 2015). RIA Novosti (2015b) henviser til
militære kilder som sier at det er planlagt innkalling av 200 000 personer i løpet av 2015.
Grytsenko (2015) henviser til Forsvarsdepartementet og skriver at 103 500 skal mobiliseres i
2015.
Delvis mobilisering i 2014

Den aller første ordren om delvis mobilisering kom ved et presidentdekret 17. mars 2014, og
ble fulgt opp av en ny innkallingsordre 6. mai 2014. Parlamentet (Verkhovna Rada) støttet
begge gangene presidentens ordre, og innkallinger ble iverksatt (Liga.net 2014).
23. juli 2014 vedtok parlamentet så en ny lov om delvis mobilisering. 232 medlemmer stemte
for, i en avstemning der det var nødvendig med minst 226 stemmer for at loven skulle bli
vedtatt (Liga.net 2014).9 Samtidig ble det åpnet for en tredje runde med innkallinger.
Presidentens begrunnelse var at det nå var nødvendig med rotasjon, da mange soldater hadde
tjenestegjort i flere måneder. Det var videre nødvendig å øke sikkerheten langs grensa til
Russland, og å få inn nye mannskaper til å forsvare landets territorium. Ingen som ble innkalt
i den tredje runden skulle bli sendt direkte til anti-terroroperasjoner i øst. Alle skulle få
relevant opplæring først, ifølge militære kilder (som gjengitt i Interfax-Ukraine 2014). Mens
det i de to første innkallingene ble mobilisert personell som var trent for militære operasjoner,
ble det i den tredje runden satt fokus på personer som kunne gå inn i støttefunksjoner for
militære enheter stasjonert i sikkerhetssoner.
Etter at loven om delvis mobilisering trådte i kraft, hadde Forsvarsdepartementet,
Nasjonalgarden10 og grensestyrkene 45 dager på seg til å rotere og bytte ut mannskaper
(Liga.net 2014).11
Den delvise mobiliseringen i 2014 gjaldt alle regionene i landet, med unntak av den autonome
republikken Krim og Sevastopol. Innbyggerne her kunne imidlertid melde seg frivillig til å bli
mobilisert (Prestupnosty.net 2014a).

8

Dette gjelder ansatte i offisielt registrerte religiøse samfunn (Liga Novosti 2015).
17. mars 2014 hadde 275 representanter stemt for å godkjenne presidentens første dekret. Representantene for
Kommunistpartiet avsto fra å stemme (Prestupnosty.net 2014a).
10
Nasjonalgarden ble 13. mars 2014, altså etter regimeskiftet, reetablert. Den er nå en såkalt lettere
infanteristyrke, i skarp kontrast til Nasjonalgarden under det forrige regimet (Wikipedia 2015). Nasjonalgarden
er underlagt Innenriksdepartementet.
11
Innenriksdepartementets tropper blir ofte omtalt som militsiaen, og er den primære politistyrken i Ukraina.
Departementet ledes i dag av Arsen Avakov, som er en sentral person i anti-opprørsoperasjonene i Donbass
(Donetsk og Lugansk). Disse styrkene inngår i Ukrainas samlede tropper for anti-terrorvirksomhet (Wikipedia
2015).
9
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Hvilke grupper skulle ikke innkalles til mobilisering i 2014?

I henhold til Liga.net (2014) og Prestupnosty.net (Chernyshev 2014) skulle bestemte grupper
ikke innkalles til mobilisering i 2014. Det gjaldt:
-

De som i mobiliseringsperioden allerede var innkalt av statlige myndigheter i andre
sammenhenger.
De som var erklært uegnet for militærtjeneste av helsemessige grunner for en periode
opp til seks måneder.
Menn som hadde fem eller flere barn under 16 år.
Kvinner som hadde barn under 16 år.
Personer som hadde omsorgsansvar for andre, og der det ikke fantes andre som kunne
overta omsorgen.
Medlemmer av det ukrainske parlamentet.

Dessuten var studenter fritatt for mobilisering. En lovendring sommeren 201412 presiserte at
en rekke grupper av studenter og doktorgradsstudenter, på universitetet og i praksisperioden,
ikke ville bli innkalt (Prestupnosty.net 2014c).
Sekretæren i Ukrainas National Security and Defense Council (RNBO)13, Andriy Parubiy,
hevdet (som sitert i Liga.net 2014) at forsørgere i lavinntektsfamilier ikke ville bli innkalt.
Det var en øvre aldersgrense for hvem som kunne bli innkalt. Den var i utgangspunktet 40-45
år, men ble senere hevet.14
Hvor mange skulle innkalles i 2014?

Nøyaktig hvem og hvor mange som faktisk ble innkalt, er ikke offentlig kjent. Informasjonen
er klassifisert, og antallet ble bestemt av den enkelte militære enhet (Liga.net 2014).
Lederen for parlamentets nasjonale sikkerhetskomité, Volodymyr Lytvyn, sa (som sitert i
Liga.net 2014) at potensialet i de tre første rundene av mobilisering er én million mann pluss
de frivillige. Av disse ville flere titusener få innkalling, ifølge Lytvyn.
Valentin Badrak, en ukrainsk militærekspert, opplyste (som gjengitt i Prestupnosty.net 2014a)
at ved Sovjetunionens sammenbrudd og etableringen av Ukraina som egen stat i 1991, var det
militære personellet i Ukraina på 700 000 mann. Ifølge Badrak kan Ukraina i dag lett
mobilisere 400 000 mann fra denne gruppa, alle trente personer som ikke har passert den
militære maksimumsalder.
Da det første dekretet om delvis mobilisering ble vedtatt av parlamentet i mars 2014, ble det
anslått at ca. 20 000 mann ville bli innkalt til de væpnede styrkene og like mange til
Nasjonalgarden (Prestupnosty.net 2014a). Da parlamentet gjorde et nytt vedtak 23. juli 2014,
ble det anslått at ca. 60 000 mann ville bli mobilisert (Prestupnosty.net 2014b).
Forsvarsdepartementet uttalte samtidig at inntil 50 000 mann kunne bli mobilisert, noe som i
så fall ville bringe tallet på aktive tjenenestemenn opp i 100 000 (UNHCHR 2014, s. 21).
Mobiliseringen gjaldt også for internflyktninger (UNHCHR 2014, s. 21).
12

Lovens tittel i engelsk oversettelse: “Law on changes in the legislation concerning guarantees to students and
graduate students who are called in for military service.”
13
RNBO er det sentrale rådgivende organet for presidenten og parlamentet i militære spørsmål.
14
Se mer om dette under overskriften «Potensiell opptrapping av mobiliseringen gjennom ulike bølger».
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Innenriksminister Arsen Avakov uttalte 16. juni 2014 (som gjengitt i Shynkarenko 2014) at
det var dannet 30 bataljoner av frivillige med i alt 5600 soldater. Av disse tjenestegjorde
allerede ca. 3000 i de østlige områdene.
Hvordan foregår innkalling til tjeneste?

Innkallingen skal være personlig. Det betyr at en egen innkallingsperson personlig skal
overlevere en innkalling i form av et bestemt formular som er stilet til den enkelte. Den
innkalte skal så undertegne på at vedkommende har mottatt innkallingen. Innkalling skal ikke
kunne skje ved for eksempel telefonoppringning (Liga.net 2014). I innkallingen blir den
innkalte bedt om å møte ved et bestemt lokalt militærkontor til en bestemt tid for å registrere
seg (Verbyany 2014). Samtidig blir det sendt et innkallingsbrev til skoler, arbeidsplasser,
utleiere og andre. Også disse skal innkalle den aktuelle personen. Personer som bor i utlandet,
skal bli innkalt av det ukrainske konsulatet.15 Dersom en person ikke blir funnet, blir
vedkommende etterlyst nasjonalt (Migrationsverket 2015).
I praksis følges ofte ikke lovregelen om personlig innkalling. Det er vanlig at innkalling blir
sendt per post eller lagt direkte i den innkaltes postkasse (Migrationsverket 2015).
Møter de mobiliserte opp?

Det er en økende andel som forsøker å unndra seg mobilisering. Grytsenko (2015) henviser til
militære kilder, og skriver at mange i oblastene Ivano-Frankivsk, Ternopil, Poltava og
Zakarpattja ignorerer innkallingen, og flere drar utenlands for sesongarbeid, til blant annet
Ungarn, Romania og Russland.
I oblasten Ivano-Frankivsk vest i landet møtte bare 57 prosent av de innkalte reservistene opp
til den medisinske undersøkelsen, 37 prosent forlot landet (RIA Novosti 2015b).
I Zakarpattja oblast møtte bare 410 av 1100 innkalte opp til mobiliseringen. I Rivne opplyste
militære kilder at de bare klarte å oppfylle 75 prosent av innkallingsplanen (Grytsenko
2015).16 Institute for War and Peace Reporting (Shynkarenko 2014) siterer en representant for
det militære innkallingskontoret i Zhytomyr som hevder at de én dag sendte ut 350
innkallinger, men at ingen møtte opp. Det er i hovedsak eldre folk som møter opp, ifølge
denne representanten.
Mange forsøker å unndra seg mobilisering og verneplikt ved å kjøpe seg fri ved bruk av
bestikkelser (Novosti Donetska 2014). De militære kommissariatene er massivt infisert av
korrupsjon (Global Security u.å.a; Al Jazeera 2014; Lapko 2014). En nyhetskilde (Verbyany
2014) hevder at det er ganske lett å unngå mobilisering. Bestikkelser kan gis til den «rette»
tjenestemannen, og det skal også være lett å stikke av; sjansen for at politiet skal prøve å få
tak i vedkommende, er liten.
Det er som sagt mange som ikke ønsker å bli mobilisert, og mange møter ikke opp i det hele
tatt. UNHCHR (2014, s. 16) hevder at det har vært økende protestaksjoner mot

15

Mange ukrainere i utlandet er ikke registrert hos sin ambassade, og kan derfor være vanskelig å nå
(Migrationsverket 2015).
16
4000 var ettersøkt. Mer enn 3000 bodde ikke på den adressen de var registrert på. Flere enn 1000 av de som
mottok innkalling, møtte ikke opp på registreringskontoret (Grytsenko 2015).
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mobiliseringen, og at mødrene til de innkalte ofte spiller en sentral rolle. Noen bestikker også
leger for å kunne bli fritatt fra mobiliseringen.
Samtidig er det mange som melder seg frivillig til å kjempe, uten å være innkalt. Noen av
dem inngår i paramilitære grupper, enkelte mer eller mindre utenfor myndighetenes direkte
kontroll (Wikipedia 2015). Pravyj Sektor (Høyresektoren)17 i Kherson-regionen opplyser at
de har mobilisert rundt 300 frivillige av sine medlemmer. Disse frivillige skulle få to uker
med opplæring før eventuell utplassering i Donbass (OSCE 2014).
For hvor lang tid blir man mobilisert?

Valentin Badrak, en militærekspert, uttalte i en nyhetsmelding fra 17. mars 2014 (Chernyshev
2014) at det var noe uklart for hvor lang tid en person blir mobilisert. Dersom det skulle bli
innført full unntakstilstand med krigslover, vil det sannsynligvis ikke bli noen tidsbegrensning
i det hele tatt, ifølge samme kilde.
18. mars 2015 kunngjorde Forsvarsdepartementet at 35 300 militært personell var klare for
dimittering fra samme dag. Disse var blitt innkalt våren og sommeren 2014 i henhold til
presidentens dekret om delvis mobilisering av 17. mars 2014 (Kyiv Post 2015b).18
Demobiliseringen skal etter planen være ferdig 1. mai 2015 (Kyiv Post 2015a). Dermed ser
det ut til at de første som ble mobilisert, kommer til å tjenestegjøre i ca. ett år.
Opplæringstiden før aktiv tjeneste

En kilde fra 2014 skriver at de innkalte får en opplæring som strekker seg fra ni dager til to
måneder, avhengig av hvilke oppgaver de senere vil bli satt til (Verbyany 2014).
Grytsenko (2015) refererer til Vlayslav Seleznev i generalstaben som sier at de mobiliserte
først vil få en opplæring som varer i 26 dager. Deretter venter to uker med kamptrening. Så
vil de mobiliserte bli sendt til anti-terroroperasjonsområdene.
Liga Novosti (2015) refererer til Vladimir Talalay i generalstaben som sier at det først er en ti
dagers periode med grunnopplæring. Deretter følger en periode på 26 dager med ren militær
trening. Den siste forberedelsestiden består av opp til 15 dager med kamptrening i militære
enheter. Ingen skal bli sendt til stridsområdene uten å ha gjennomgått denne opplæringen,
ifølge Talalay. På den annen side har ingen som blir mobilisert til militæret noen juridisk rett
til å nekte å bli sendt til anti-terroroperasjonsområdene, ifølge den militære kilden.
Straff for å unndra seg mobilisering
Straff for ikke å møte til registrering

I mai 2014 fikk Lov om administrative overtredelser (1984) en ny bestemmelse, § 210-1, som
omhandler reaksjoner for ikke å møte ved innkalling til mobilisering. Straffene er noe høyere
enn ved unnlatelse fra å møte til ordinær verneplikt. Ved første gangs uteblivelse er straffen

17
18

Se mer om Pravyj Sektor i en Landinfos respons av 3. juli 2014 (Landinfo 2014).
De som nå kunne forlate stridsområdene, hadde kommet fra alle deler av landet, ifølge Forsvarsdepartementet.
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170–510 UAH,19 mens den for offentlige tjenestemenn er 510–1700 UAH. Ved andre gangs
uteblivelse er strafferammene henholdsvis 510–1700 UAH og 1700–5100 UAH (TSN.ua
2015).20
En innkalling skal, som tidligere nevnt, alltid være personlig. Enhver annen form for
innkalling er ugyldig (Liga Novosti 2015). Hvis den formelle prosedyren for innkalling ikke
er fulgt, for eksempel ved at innkallingen bare har blitt lagt i postkassa, kan man helt enkelt
hevde at man ikke har blitt innkalt (Migrationsverket 2015).21
Dersom den innkalte ikke møter etter andre gangs innkallelse, blir saken sendt over til
domstolene for straffeforfølgning. Straffelovens (2001) § 336 har en strafferamme på to-fem
år i fengsel for alminnelig unndragelse.
Det er også bøter av ulik størrelse for brudd på andre bestemmelser om mobilisering, for
eksempel for bevisst å ødelegge militærboken (Prestupnosty.net 2014a). En lovendring22 av
20. mai 2014, som trådte i kraft 8. juni, førte til at flere forhold kunne bøtelegges (De Visu
2014).
Straff for desertering

§ 408 i straffeloven (2001) definerer desertering og setter som utgangspunkt en straff på tofem år i fengsel. Dersom desertering skjer med våpen i hånd, eller som en organisert handling
av flere (§ 408, 2), er strafferammen fem-ti år i fengsel. Dersom det er erklært krigstilstand,
eller desertering skjer i strid (§ 408,3), økes den maksimale straffen til tolv år i fengsel.
Migrationsverket (2015) hevder at de fleste dommer som har falt «under senare tid» har vært
etter andre og tredje ledd i § 408, og normalstraffen har vært sju år i fengsel.
Prestupnosty.net (2014e) melder at to mobiliserte ble ilagt to års fengselsstraff av
distriktsdomstolen i Poltava for å ha uteblitt fra tjenesten i en måned. I august 2014 fikk tre
sersjanter sju års fengselsstraff hver for desertering. Men i dommen inngikk også straff for
blant annet ran (Prestupnosty.net 2014d).
Ifølge president Porosjenko deserterte så mange som 30 prosent av de innkalte i den første
runden av mobilisering som startet 17. mars 2014. I den fjerde runden av innkallinger som
startet 20. januar 2015, var det under 1 prosent som deserterte (UT Ukraine Today 2015).
Straff i praksis for unndragelse av mobilisering

I slutten av januar 2015 opplyste viseforsvarsministeren at det er registrert vel 7400 tilfeller
av ulike former for unndragelse fra mobiliseringen. Det er åpnet 1336 straffesaker, og dom

19

1 UAH = ca. 0,33 NOK.
Kilden angir straffene i absolutte tall. Lov om administrative overtredelser (1984) opererer ikke med disse
tallene, men derimot med x antall ganger minsteinntekt, avhengig av overtredelse. Det er altså TSN.ua som har
regnet seg fram til disse tallene.
21
Migrationsverkets primære kilde er to advokater knyttet til den svenske ambassaden i Kiev.
22
Lovens tittel i engelsk oversettelse: «On amendments to certain legislative acts on the improvement of the
defense and mobilization issues during mobilization».
20

Respons Ukraina: Mobilisering til militæret
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

24. APRIL 2015

7

har falt i 160 av dem. De aller fleste har fått bøter eller betinget fengselsstraff (RIA Novosti
2015b).23
Kyiv Post (2014) skriver at det i perioden april–august 2014 ble åpnet over 1000 straffesaker
om unndragelse. De fleste av dem ble etterforsket for brudd på § 336 i straffeloven (2001).
Straffene for å unndra seg mobilisering (§336), er i prinsippet bygd opp på samme måte som
ved ordinær militærtjeneste (§335) (Migrationsverket 2015). I praksis, i den grad § 336 blir
anvendt, er normalstraffen to år i fengsel, ifølge Migrationsverket (2015).
UNHCR (2015) henviser til offisielle registre som viser at i perioden 1. januar – 8. desember
2014 ble 32 personer dømt for unndragelse av obligatorisk militærtjeneste (§335) eller
mobilisering (§ 336). Til sammenligning var det ingen i 2013. En studie gjort i august 2014 av
16 av de 32 sakene viste at alle som ble dømt hadde fått bøter, samfunnsstraff eller betinget
dom (Juridisk rådgivning Krivoj Rog 2015).
I den tredje runden av mobilisering som sluttet 6. september 2014, var det bare 10 prosent av
de innkalte i oblasten Lviv som møtte opp. Zaxid.net (2014) meldte 25. september 2014 at
ingen var blitt straffet for unndragelse.
Potensiell opptrapping av mobiliseringen gjennom ulike bølger

Da Ukraina vedtok å innføre delvis mobilisering i 2014, ble det også vedtatt en plan for
eventuell opptrapping. Innkallingene i 2014 inngikk i den såkalte første bølgen av
mobilisering. Dersom det skulle bli behov for det, kan det skje en opptrapping med en andre,
tredje og fjerde bølge av innkallinger. Dette innebærer at rekrutteringsgrunnlaget vil bli
utvidet med stadig nye grupper (Liga.net 2014; Prestupnosty.net 2014a; Chernyshev 2014)24.
Ifølge den opprinnelige planen skulle følgende grupper være aktuelle for mobilisering i de
ulike bølgene:
I den første bølgen ville menn og kvinner innenfor følgende grupper kunne bli innkalt:
-

Frivillige, inntil 45 år gamle.25
Offiserer og underoffiserer med en bestemt militær kvalifikasjon og erfaring, inntil 45
år gamle.
Menige reservesoldater med militær erfaring26, inntil 40 år gamle.

I en eventuell andre bølge kan personer innenfor følgende grupper bli innkalt:
-

Offiserer og underoffiserer med en hvilken som helst militær spesialitet, inntil 45 år
gamle.27

23

Opplysningene fra viseforsvarsministeren, Ivan Rusnak, ble gitt under en høring i Parlamentet. Rusnak ga
samtidig uttrykk for at han selv syntes straffene var for milde (RIA Novosti 2015b).
24
Disse nyhetskildene henviser til ulike lover, særlig «lov om forberedelse til mobilisering og mobilisering,»
som gjaldt under de to første innkallingene, og «lov om delvis mobilisering» som ble vedtatt 23. juli 2014.
Kildene har også intervjuet bl.a. representanter for Ukrainas National Security and Defense Council (RNBO),
som er det sentrale rådgivende organet for presidenten og parlamentet i militære spørsmål.
25
Tallene for aldersgrenser er hentet fra en nyhetsmelding datert 17. mars 2014 (Prestupnosty.net 2014a). Etter
den tid er grensene blitt hevet.
26
Liga.net (2014) skriver at de menige må ha erfaring fra krigstid, mens Prestupnosty.net (Chernyshev 2014)
ikke nevner et slikt vilkår.
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-

De som er med i en reservearmé, og har militær erfaring, inntil 40 år gamle.
De høyeste offiserene i alle militære spesialenheter, inntil 60 år gamle.

I en eventuell tredje bølge kan personer innenfor følgende grupper bli mobilisert:
-

18 år gamle soldater.
Kvinner (blant andre leger, sykepleiere og tekniske spesialister), inntil 50 år gamle.
De som ikke har tjenestegjort og som ikke har et eget fritakelsesdokument
(Liga.net 2014; Prestupnosty.net 2014a; Chernyshev 2014).

I en eventuell fjerde bølge vil det bli full mobilisering. Da er det full krig. Enhver som kan
bære våpen, vil kunne bli mobilisert.28

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI),
Utlendingsnemnda (UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. Landinfos
responser og temanotater er basert på opplysninger fra både åpne og anonyme kilder. Opplysningene er
innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo.
Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt
som i våre temanotater. Responser er utarbeidet innenfor korte frister og inneholder gjerne lite
bakgrunnsinformasjon.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som omtales.
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