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Hvor går grensen mellom krigens lov og lovbrudd? Krigen har sin egen lov. En okkupant er bundet av
folkeretten.
Hvor diskutabel okkupasjonen enn er, så følger det bestemte retter og plikter med.
Norge var okkupert 1940-45 av en overlegen stormakt. Men Tyskland hadde hovmod og brutalitet nok til å
trampe på folkeretten. Det tyske politiet brukte tortur, og også sivilbefolkningen ble antastet. Krigsfanger ble
skutt. Okkupasjonsmakten grep til terror for å skremme samfunnet til lydighet. Da krigen var slutt ble
krigsforbryterne etterforsket og tiltalt. Det viste seg å bli et krevende arbeid. Etterforskning i Tyskland var
vanskelig. Flere av de ettersøkte begikk selvmord. Enda mer krevende ble det å få sakene frem for
domstolene. Nesten to hundre utlendinger ble dømt i Norge for å ha brutt krigens lov og norske straffebud.
Dette rettsoppgjøret med okkupasjonsmakten har vært lite påaktet til nå, selv om det peker fremover mot våre
dagers internasjonale situasjon. Forfatteren Berit Nøkleby er historiker og frilansforfatter og har skrevet flere
bøker om tyske soldater og politifolk i Norge under krigen.
Mot slutten av sommeren 1992 okkuperte bosnisk-kroatiske styrker flere områder i Bosnia. Styrkene besto av
soldater hjulpet av andre militsgrupper. Fredsprisutdeling: Henry Kissinger anmeldt for krigsforbrytelser En
mann som støttet Pinochets kupp i Chile og satt i ledelsen da USA teppebombet Vietnam. Kripos' ledelse.

Kripos' sjef er Ketil Haukaas. Ledergruppen består videre av assisterende sjef og fem avdelingsledere.
Folkemordet i Rwanda førte til en strøm av flyktninger både i Rwanda og i nabolandene. Omkring 2 millioner
hutuer flyktet etter som tutsienes motstandshær RPF. Kripos advarer: Svært farlig stoff i omløp. Kripos har
siktet to menn, født i 1990 og 1994, for omsetning av narkotika, blant annet på det mørke nettet. Det går ikke
bra. Både Baynazar og kollegaen hans blir beskutt. Baynazar får et skuddsår i låret, men blir raskt transportert
til Leger uten grensers. Jemens befolkning har i over to år levd i en opprivende borgerkrig. Landet er på
randen av sultkatastrofe mens nødhjelpen stanses ved grensene. Hva har. Nettavisen Taliban Norge presenterer
i forbindelse med UD-aksjonen 2016 en indeks over samtlige ansatte i Utenriksdepartementet. Indeksen er
ajour per 1. juni 2015. I intervjuer med flere tyske og utenlandske medier – deriblant New York Times og The
Independent – fremsto den tyske statsborgeren som et angrende IS. Det er en menneskerett å søke beskyttelse i
et annet land. Flyktningers rettigheter står skrevet i FNs flyktningkonvensjon, som gjelder for alle land som
har.

