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I Italien, d. 3. august 1990, bekræftede 
den daværende statminister, Giulio An-
dreotti, eksistensen af en hemmelig hær 
med kodenavnet „Gladio“ - det latinske 
ord for „sværd“ - inden for staten. Hans 
vidnesbyrd for senatets underudvalg, der 
undersøgte terror i Italien, sendte chok-
bølger gennem det italienske parlament 
og offentligheden, mens spekulation ops-
tod om, hvorvidt denne hemmelige hær 
muligvis havde manipuleret med den ita-
lienske politik gennem terroraktioner.

Andreotti afslørede, at den hemmeli-
ge Gladio-hær havde været skjult i fors-
varsministeriet som en undersektion af 
den militære efterretningstjeneste, SISMI. 
General Vito Miceli, en tidligere direktør 

af den italienske militærefterretningstje-
neste, kunne knapt nok tro, at Andreot-
ti havde løftet sløret for hemmeligheden, 
og han protesterede:„

Jeg har siddet i fængsel, fordi jeg 
ikke ville indrømme denne superhemmeli-
ge organisations eksistens. Og nu kommer 
Andreotti og fortæller det til parlamentet!“

Ifølge et dokument udarbejdet af den ita-
lienske militærefterretningstjeneste i 1959 
havde de hemmelige hære to strategiske 
formål: For det første at operere som en 
såkaldt „bliv tilbage“-gruppe i tilfælde 
af en sovjetisk invasion og at varetage en 

I en tid, hvor eksperter debatterer, hvorvidt NATO er i stand til at hånd-
tere den globale „krig mod terror“, er der ny research, der insinuerer, at 
alliancens egen hemmelige historie har terrorismeforbindelser. 

Har NATOs hemmelige hære
 terrorforbindelser?
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guerillakrig i besatte territorier. For det 
andet at stå for indenlandske operationer 
i tilfælde af „nødsituationer“.

Den militære efterretningstjenestes 
opfattelse af, hvad der skabte en „nød-
situation“, var veldefineret i Italiens kol-
de krig og havde fokus på at øge styrken 
af de italienske kommunist- og socialis-
tpartier, af hvilke begge havde opgaven 
at „svække NATO indefra“.  

Felice Casson, en italiensk dommer, der 
i sine undersøgelser af højreekstrem ter-
rorisme først opdagede den hemmelige 
Gladio-hær, og som havde tvunget An-
dreotti til at tage et standpunkt, fandt ud 
af, at den hemmelige hær havde forbun-
det sig med højreekstreme terrorister for 
at konfrontere „nødsituationer”. 

Terroristerne, der blev leveret af den 
hemmelige hær, udførte bombeangreb 
på offentlige steder for derefter at sky-
de skylden på den italienske venstrefløj, 
og blev derefter beskyttet imod retsfor-
følgelse af militærefterretningstjenesten. „

Man var nødt til at angribe civile, 
folket, kvinder, børn, uskyldige mennes-
ker, ukendte, der intet havde at gøre med 

det politiske spil,“ 

forklarede højrefløjs-terrorist Vincenzo 
Vinciguerra om den såkaldte „spændings-
skabelses-strategi“ til Casson.

„Grunden var ret simpel. Meningen 
var at tvinge disse folk, den italienske 
offentlighed, til at ønske mere sikkerhed 
fra den italienske stat. Dette er den poli-
tiske logik, der ligger bag alle massakrer 
og ustraffede bombninger, for staten kan 
ikke straffe sig selv eller erklære sig ans-
varlig for det, der er sket.“

Ingen kommentarer  
fra NATO eller CIA

Omfanget af, hvor meget NATO og den 
amerikanske efterretningstjeneste støt-
tede brugen af terror i Italien med for-
mål om at diskreditere den italienske 
venstrefløj under den kolde krig, er sta-
dig genstand for undersøgelse. General 
Gerardo Serravalle, der mellem 1971 og 
1974 var kommanderende i den italiens-
ke hemmelige hær, Gladio, bekræftede, 

at den hemmelige hær „kunne skifte fra 
defensiv, post-invasionslogik til angreb, 
til borgerkrig.“

Det italienske senat valgte at være mere 
eksplicit og konkluderede i dets undersø-
gelse i 2000: „

Disse massakrer, disse bomber, 
disse militære aktioner var blevet organi-
seret og promoveret eller støttet af mænd 
inden for italienske statslige institutioner 
og - hvilket er blevet opdaget for nylig - 
af mænd med forbindelser til den ameri-

kanske efterretningstjeneste“.

Siden opdagelsen af de hemmelige NA-
TO-hære i 1990 har researchen i denne 
form for „bliv tilbage“-hære kun været i 
langsom udvikling pga. meget begrænset 
adgang til vigtige dokumenter, og pga. 
at både NATO og CIA nægter at udtale 
sig. D. 5. november 1990, fortalte en NA-
TO-talsmand til nysgerrige pressefolk: 
„NATO har aldrig påtænkt guerillakrig 
eller hemmelige operationer.“ 

Næste dag indrømmede NATOs em-
bedsmænd, at den forrige dags fornæg-
telse var forkert og tilføjede, at alliancen 
ikke ville kommentere på hemmelige mi-
litære sager. 

D. 7. november briefede NATOs militæ-
re øverstbefalende i Europa, den såkaldte 
SACEUR - „Supreme Allied Commander 
Europe“, den amerikanske general, John 
Galvin, sammen med NATO‘s øverste ci-
villeder, generalsekretær Manfred Wör-
ner, NATOs ambassadør, bag lukkede 
døre. „

Siden dette er en hemmelig orga-
nisation, ville jeg ikke forvente besvarel-

sen af særligt mange spørgsmål,“ 

 ræsonnerede en højtstående NATO-di-
plomat, der ønskede at forblive anonym. 
„Hvis der var nogle forbindelser til ter-
rororganisationer, ville den slags infor-
mation blive dybt begravet.“

Tidligere CIA-direktør William Col-
by bekræftede i sin erindringsbog, at eta-
blering af hemmelige hære i Vesteuropa 
havde været et „stort program“ på CIAs 
dagsorden. Projektet startede efter 2. ver-
denskrig i total hemmelighed, og adgan-

ISN-redaktørens note:
Denne rapport skrevet af Dani-
ele Ganser er baseret på uddrag 
fra hans nyudgivne bog, „NA-
TOs Secret Armies. Operation 
Gladio and Terrorism in Wes-
tern Europe“, udgivet denne uge 
(19.11.2004, red.) af Frank Cass, 
London [1].

Bogen beskriver NATOs 
hemmelige operationer under 
den kolde krig. Researchen blev 
igangsat på baggrund af en his-
torie, der forårsagede overskrif-
ter i 1990, men hurtigt forsvandt 
og sikrede, at NATOs hemme-
lige hære - selv i dag - forbliver 
hemmelige.

Indtil nu har en fuld undersø-
gelse af NATOs hemmelige 
hære ikke fundet sted - en op-
gave som Ganser egenhændigt 
har påtaget sig og med succes.

Kilder:
[1] Publisher: Routledge; 1 edition (February 
5, 2005)  ISBN-10: 0714685003 ISBN-13: 978-
0714685007

Daniele Ganser: 

„NATO‘s Secret 
Armies: Ope-
ration GLADIO 
and Terrorism 
in Western Eu-
rope“ (Con-
temporary Se-
curity Studies) 
1st Edition.

ISBN-13: 978-0714685007

ISBN-10: 0714685003



3Publiceret på Free21 den 16.02.2021, 6:00

HiStorie

gen til information blev begrænset til „den 
mindste klike overhovedet muligt beståen-
de af de mest pålidelige mennesker i Wa-
shington og i NATO“ og i de berørte 
lande. Alligevel, i Italien i 1990, da den 
tidligere CIA-direktør, admiral Stansfield 
Turner, på TV fik et spørgsmål om Gladio, 
nægtede han at besvare nogen som helst 
spørgsmål om dette følsomme emne, og 
idet hans interviewer med respekt for ter-
rorofrene insisterede, rev Standfield mi-
krofonen af i vrede og råbte: „Jeg sagde: 
„Ingen spørgsmål om Gladio!““, hvorefter 
interviewet var slut.

Protest fra EU

Hvis der havde været en sovjetisk invasi-
on, så havde de hemmelige anti-kommu-
nistiske soldater opereret bag fjendens 
linier ved at styrke og etablere lokale 
modstandsbevægelser i fjendens territo-
rium, ved at evakuere piloter, der var ble-
vet skudt ned og ved at sabotere besættel-
sesstyrkernes forsynings infrastruktur og 
produktionsapparat. 

Ved opdagelsen af de hemmelige 
hære reagerede Europaparlamentet med 
hård kritik og mistænkte hærene for at 
have været involveret i manipulering 
og terroroperationer. „Dette Europa vil 
ikke komme til at have en fremtid,“ sag-
de den italienske repræsentant, Falqui, 
og åbnede debatten, „hvis det ikke er 
baseret på sandhed, på fuld gennem-
sigtighed i dets institutioner med hen-
blik på de skumle sammensværgelser 
imod demokrati, der selv for nylig har 
vendt op og ned på mange europæiske 
staters historie.“  

Falqui hævdede: „Der vil ingen frem-
tid være, mine damer og herrer, hvis 
vi ikke fjerner idéen om at have levet 
i en slags dobbeltstat - én åben og de-
mokratisk - og én hemmelig og reakti-
onær. Det er derfor, vi ønsker at vide, 
hvor mange „Gladio“-netværker, der har 
været i de sidste år blandt EUs med-
lemslande.“ 

Størstedelen af EU-parlamentarikerne 
fulgte Falqui, og i en særlig resolution d. 
22. november 1990 gjordes det klart, at 
EU „protesterer kraftigt imod, at et vist 
amerikansk militærpersonel ved SHA-
PE og NATO skulle have retten til at tils-
kynde Europa til at oprette et hemmeligt 
efterretnings- og operationsnetværk“, og 
kræver en „fuld undersøgelse af praksis, 
struktur, mål og alle andre aspekter af 
disse hemmelige organisationer eller af 
eventuelle undergrupperinger, samt de-
res ulovlige indblanding i interne poli-
tiske forhold i de berørte lande og af ter-
rorproblemet i Europa.“ 

Hemmelige hære  
rundt omkring i Europa

Kun parlamenterne i Italien, Schweiz og 
Belgien havde dannet en særlig kommis-
sion til at undersøge den nationale hem-
melige hær, og efter måneder - eller endda 
års undersøgelser - udgav de en offent-
lig rapport. 

På basis af disse data og sekundære kil-
der fra adskillige europæiske lande be-
kræfter bogen, „NATOs Secret Armies“, 
for første gang, at de hemmelige netvær-
ker er spredt rundt i Vesteuropa, med 
særlig vægt på netværker i Tyskland, 

Frankrig, Spanien, Portugal, Holland, Lu-
xemborg, Belgien, Danmark, Norge, Ita-
lien, Grækenland og Tyrkiet, og at den 
strategiske planlægning foregik i Storbri-
tannien og USA. Disse „bliv tilbage-hæ-
re“ blev koordineret internationalt af den 
såkaldte „Allied Clandestine Commit-
tee“ (ACC) og „The Clandestine Planning 
Committee“ (CPC), der har forbindelser 
til NATOs „Supreme Headquarters Al-
lied Powers Europe“ (SHAPE). 

Og de brugte dæknavne såsom „Ab-
salon“ i Danmark, „P26“ i Schweiz, 
„ROC“ i Norge eller „SDRA8“ i Belgi-
en. Interessant nok var der store forskel-
le fra land til land. 

I nogle nationer blev de hemmelige hære 
kilder til terror, mens de i andre lande for-
blev en sikkerhedsforanstaltning.

I Tyrkiet var „Counter-Guerrilla“ in-
volveret i indenrigs terroraktioner og 
torturoperationer imod kurderne, mens 
Grækenlands „LOK“ deltog i 1967‘s mi-
litærstatskup for at forhindre en socialis-
tisk regering. 

I Spanien blev den hemmelige hær 
brugt til at støtte det fascistiske dikta-
tur under Franco, og i Tyskland brug-
te højrefløjsterrorister den hemmelige 
hærs sprængstoffer i 1980-terrorangre-
bet i München. 

I andre lande, heriblandt Danmark, 
Norge og Luxemborg, forberedte de 
hemmelige soldater sig på en eventuel 
besættelse af hjemlandet og deltog ald-
rig i indenlandske terror- eller manipu-
lationsaktioner. 

Set i kontekst af den stadige, såkald-
te „krig mod terror“ bakker data fra un-
dersøgelserne af Gladio op om den nøg-
terne indsigt i, at vestlige regeringer har 
ofret uskyldige borgeres liv og dækket 
over terrorhandlinger for at manipulere 
befolkningen. 

Beskyldninger om, at NATO, Pentagon, 
MI6, CIA og europæiske efterretningstje-
nester havde forbindelser til terror, stats-
kup og tortur i Europa, er selvfølgelig et 
ekstremt følsomt emne, og der er brug 
for fremtidige undersøgelser på området. 

Trods en manglende officiel undersø-
gelse fra NATOs eller EUs side tackler 
igangværende internationale terrorund-
ersøgelser denne svære opgave, og jeg hå-
ber at have taget det første trin med bo-
gen, „NATOs Secret Armies“.
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