Kronologisk oversikt, FN-erstatning ved dødsfall/uførhet
1956

FN vedtar at nasjonenes utgifter til døde/sårede i troppestyrker
("contingent personnel") avgitt til FN skal refunderes av
organisasjonen. Nasjonene fremmer krav om refusjon for
utbetalinger etter nasjonal lovgivning.

1994

Arbeid starter med utvikling av prinsipper for innhold i en evt
revidert erstatningsordning for troppestyrker avgitt til FN, etter at
nasjoner uten gode nasjonale erstatningsordninger påpeker
urettferdigheter.

1995

A/RES/49/233, Section III fastsetter prinsipper for en evt ny
erstatningsordning for troppestyrker avgitt til FN, og
Generalforsamlingen ber Generalsekretæren (GS) om å fremme
forslag til regelverk.

1997

16.jul

NB: MILOBS og CIVPOL ("Individually deployed uniformed experts") falt under
reglene for UN Staff (appendix D to the Staff Regulations and Rules), inntil de gikk
inn under samme ordning som troppestyrker fra 2010.

Bygger på forslag fra GS, fremmet i A/48/945.
Se også rapport fra Advisory Committee on Administrative and Budgetary
Questions (ACABQ), med historikk om ordningen for UN Staff, inkl MILOBS og
CIVPOL (A/49/664 paras 86-90 og annex VII).

A/RES/51/218 E etablerer ny erstatningsordning med virkning for Hensikt: sikre lik behandling av alle troppestyrker, uavhengig av nasjonale
hendelser inntruffet fra og med 1 juli 1997.
erstatningsregler. Total utbetaling til skadelidt/etterlatte skal ikke være lavere
enn betalingen fra FN. Maksimumssats ble satt til USD 50.000.
Nasjonene gis et par år på å ettersende refusjonskrav etter gammel ordning.

1998 20.jan A/RES/52/177 godkjenner prosedyrebeskrivelse/regelverk
foreslått av GS.
2010 03.aug A/RES/64/269 del II slår sammen erstatningsordningene for
troppestyrker og MILOBS/CIVPOL, og øker samtidig
maksimumssatsen til USD 70.000

Se GS´ forslag i A/52/369.
ACABQ kommenterer GS´ forslag i A/52/410

2018 17.jul A/RES/72/285 øker maksimumssatsen med 10%, til USD 77.000
2019 28.feb I sin årlige økonomirapport om fredsbevarende operasjoner A/73/ Ved utløpet av 2018 hadde FN-sekretariatet 290 PTSD-relaterte saker under
776 for 2017 og 2018 nevner GS for første gang at organisasjonen behandling, og dette tallet har økt til 347 pr 31/12-2020 (se A/75/786)
har et ansvar overfor militært personell med PTSD-diagnose etter
tjenestegjøring i en FN-operasjon.
2020

I sitt budsjettforslag for støttekontoen for fredsbevarende
Da rapporten ble skrevet var det 304 ventende PTSD-saker fra avsluttede
operasjoner for perioden juli 2020 - juni 2021, A/74/743, punkt operasjoner, hvor det ikke var penger til å betale kravene.
140-145, beskriver GS en signifikant økning i antall PTSD-relaterte Rapport for budsjettåret 2020-2021 kommer i februar/mars 2022.
erstatningssaker, og et sekretariat med behov for mer personell og
penger for saksbehandling.

A/nr/nr er rapport fra FN-sekretariatet
A/RES/nr/nr er resolusjon fra Generalforsamlingen

