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SÄKERHETEN
JAN GILLBERG

Länge gällde Sverige som ett Krigarland. Men det är länge sedan. Nu i
sommar är det 200 år sedan Sverige befann sig i krig – ett eget krig.
Det var ett kort krig, som inleddes med att
Karl XIII den 26 juli 1814 drog ut i fälttåg
mot Norge – ett krig som utkämpades på
grund av att Norge ville bryta sig ur den
union som Danmark och Sverige enats
om i freden i Kiel 1814 och genom vilken
Norge tillföll kungen av Sverige. En sista
strid ägde rum den 14 augusti 1814 vid
Kjølbergs bro, där svenskarna segrade.
Sverige och Norge levde sedan i union
fram till unionsupplösningen 1905 – en
upplösning som kunde ske utan krigiska
förvecklingar.
Sverige lyckades sedan hålla sig utanför
först det första och sedan det andra världskriget. Detta genom att bedriva en form av
”neutral säkerhetspolitik” med utrymme för
anpassning till förändringar i huvudaktörernas framgångar – en anpassningspolitik
som i efterhand kritiserats och då i synnerhet vad gäller anpassningen till Tyskland
under det andra världskrigets första skede.
Det var emellertid en ”anpassnings
politik” tack vare vilken Sverige undgick
krigets härjningar, något som för det
svenska folket gällde som en för stats-

ledningen överordnad uppgift.
Denna ”neutrala säkerhetspolitik” hade
dock sitt pris. Om inte i blod räknat och
uppgivande av landets oberoende så dock
i materiella uppoffringar innefattande en
forcerad upprustning – ett pris som 1925
års nedrustning hade gjort högre än vad
det annars hade behövt bli.

Alliansfriheten
När Kalla kriget inleddes och NATO
bildades 1949 kom Sveriges säkerhetspolitiska doktrin att lyda: ”Alliansfrihet i fred
syftande till neutralitet i krig”. Således valde
Sverige till skillnad från Danmark och
Norge men i likhet med Finland att ställa
sig utanför NATO. Detta ställde samtidigt
krav på ett fortsatt starkt försvar.
Med Berlinmurens fall den 9 november
1989 och Sovjetunionens upplösning 1991
– händelser som markerar slutet på Kalla
kriget – har motiven successivt undergrävts
för upprätthållandet av ett försvar ägnat att
inge den trovärdighet, som alliansfriheten
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kräver. Följden har blivit att försvarsmakten hamnat i en situation liknande den
1925 och som ÖB givit beteckningen ”ett
enveckasförsvar”, varmed avses ett försvar
vars förmåga begränsar sig till att kunna
möta ett angrepp under en veckas tid men
då – särskilt påpekat - under förutsättning
att det kommer från ett och samma håll. (1)
Samtidigt har den svenska försvarsmakten engagerats i alltmer vidlyftiga
internationella krigsföretag utan tydliga
kopplingar till nationella svenska intressen.
Detta som en följd av att det av Sverker
Göransson administrerade Högkvarteret
kommit att vad gäller de internationella
krigsföretagen i allt högre grad underställas Carl Bildt med Karin Enström som ett
slags gemensam presstaleskvinna.

”Enveckasuppvaknanden”
Efter decenniers avsaknad av en säkerhetspolitisk debatt ägnad att hålla liv i medvetandet
om nödvändigheten av en säkerhetspolitik,
där försvarspolitiken står i samklang med

Ron Paul:

Krim lämnar Ukraina
Vad gör det?
Invånarna på Krim röstade under helgen 15-16 mars om de skall fortsätta att
vara en självstyrande region i Ukraina eller gå med i den ryska federationen.
När de nu tog steget att gå med i den ryska federationen går de samma väg
som ett antal andra länder och regioner. Skottland, Katalonien och Venedig
har nyligen sökt utträde ur vad de ser som likgiltiga eller förtryckande regimer.
Dessa tre statsbildningar gör detta utan någon större uppståndelse samtidigt
som när Krim röstar, med stor majoritet, om att lämna Ukraina retar det upp
både företrädare för USA och EU. Det har inte varit så nära en konflikt mellan
NATO och Ryssland sedan kalla krigets tid.
Varför görs det så stor sak av detta? Motståndarna mot omröstningen i Krim
vill gärna göra gällande, att folkomröstningen inte följer lagen. Men självbestämmanderätt är en hörnsten i internationell lag. Artikel 1 i FN-stadgan redogör
tydligt för FN:s ändamål, nämligen ”att genom fredliga metoder upprätthålla
internationell fred, se till att de mänskliga rättigheterna följs och att skapa band
mellan länder för att lättare kunna lösa konflikter.”
Hur kommer det sig att USA bryr sig om vilken flagga som hissas på stången
på ett litet landstycke tusentals kilometer bort?
En del kritiker menar att den ryska ”ockupationen” av Krim är ett bevis på att
det inte har hållits ett rättvist val. Var fanns dessa kritiker när det hölls val i Irak,
ockuperat av amerikanska soldater, vilket då kallades ”en seger för demokratin”?
Kanske borde de regeringsmedlemmar som hjälpte till med att avsätta den
Ukrainska regeringen koncentrera sig på att lära av sin egen konstitution, som
inte tillåter amerikaner att avsätta regeringar utomlands eller skicka en miljard
dollar för att hjälpa Ukraina och dess internationella långivare.
Även fast Obamas administration har infört sanktioner för utvalda personer
från Ryssland och Krim har varken USA eller EU råd att sanktionera fullt ut.
Den globala handeln gynnar båda sidor allt för mycket.
Internationella marknader återhämtade sig faktiskt, när de fick kännedom
om att det bara skulle bli begränsade sanktioner. De förstår att handel och ekonomiskt samarbete är en säkrare väg för fred och välstånd. Låt oss hoppas att
de styrande låter sig ledas av den insikten.
_____________
Publicerad i USA Today den 17 mars 2014
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utrikespolitiken och detta på ett sätt att
medborgarna känner förtroende för den på
dessa områden långsiktigt bedrivna politiken, har dramatiska händelser, som tidigare
IT-kriget mot Estland, Kriget i Georgien, de
ryska stridsflygövningarna mot svenska mål
påsken 2013 och nu senast de vad gäller sina
konsekvenser svårblickbara händelserna i
Ukraina, helt kort och övergångsvis väckt
en sådan debatt liv. Man kan här tala om ett
antal ”engångsuppvaknanden” utan inbördes
sammanhang och med kortvarig livskraft.
För denna brist på debatt med utrymme
för analys och långsiktiga överväganden ägnade att utgöra grund för en hos
medborgarna förankrad och långsiktig
försvars- och utrikespolitik, bär vad man
förr i tiden omnämnde med respekt som
”statsledningen” det yttersta ansvaret. Ett
tillkommande ansvar – i synnerhet i vår
mediaålder – bär mediachefer i nyckelpersoner eller den som de ibland som kollektiv
låter sig omnämnas: ”mediaeliten”.

NATO som
räddningsplanka
Problemet – det stora närmast olösliga
problemet – är, att de opinionsbildande
krafterna (politiker och mediafolk) i det
stora hela saknar intresse för frågor, som
gäller uppbyggnaden av ett försvar med
tillräcklig förmåga att långsiktigt hävda
landets oberoende. Varje dag påminner
medierna om eftersatta behov på helt andra
områden samtidigt som politikerna tävlar
om att utfärda löften om att tillgodose de
behov som medierna – inte sällan med stor
dramatik - för upp på agendan.
När det ändå emellanåt inträffar en
kris – rentav inom vårt närområde – och att
det för en var blir uppenbart, att försvaret
efter decennier av nedrustning befinner
sig i ett dysfunktionellt tillstånd (2), riktas
blickarna mot NATO:
• Antingen skyndar NATO till vår hjälp.
• Eller så får vi ansluta oss till NATO.
Mer bekymmer behöver vi inte göra oss.
Inte ens de som uttalar störst intresse
för frågor, som gäller möjligheterna att
försvara landet – inom mediaeliten Anna
Dahlberg på Expressen och inom politiken
folkpartisten Allan Widman.
Ofta sker detta i den saliga tron, att en
NATO-anslutning skulle stärka försvaret
utan att det skulle behöva kosta det svenska
folkhushållet något: att NATO skulle ta
över och bära en del av de svenska försvarskostnaderna. Detta är en illusion.
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Vladimir Putin
en man att frukta
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I själva verket skulle en NATO-anslutning från NATO:s sida ställa krav på en
väsentligt ökad svensk försvarsbudget.
Normen för medlemmar i NATO är att
anslå 2 procent av BNP till försvaret. Sverige
är nu nere i 1,1 procent. För att Sverige skulle
komma upp till NATO-normen skulle Sverige behöva öka sin försvarsbudget från i dag
42 miljarder kronor till 76 miljarder kronor
eller med 34 miljarder kronor. (3)
Antag att det dessutom skulle ställas krav på att det rika Sverige skulle
kompensera tidigare års differenser i
förhållande till NATO-normen. Säg vad
gäller exempelvis de senaste fem åren.
Det är visserligen någonting utanför det
realiserbara men som tanke ger det en
föreställning om omfattningen av senare
års – bör det uttryckas – avveckling av det
svenska försvaret och samtidigt om vad ett
”återtag” värd namnet skulle kosta. Således
helt andra siffror än de ”ett par hundra
miljoner” om vilka det emellanåt hummas
i samband med något av de på senare tid
återkommande ”enveckasuppvaknandena”.
Detta är en verklighet om vilken
svenska folket ingenting får veta och ändå
handlar det om vad som i en okänd framtid kan visa sig handla om sådant som
kan ha avgörande betydelse för Sveriges
oberoende.

Aktivisten

Carl Bildt

Med bibehållen alliansfrihet har Sverige
under ledning av Carl Bildt intagit allt aktivare positioner i Världspolitiken. Oklart
med vilket mandat. Det gäller nu senast
i Ukrainakonflikten men också i en lång
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=
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rad konflikter som den på Balkan och de
i Nordafrika och Mellersta Östern. Ofta
sida vid sida av amerikanska presidenter
och utrikesministrar.
Inte minst har Bildt med liv och lust
deltagit i det ordkrig, som sedan en tid
pågår mellan Ryssland och USA-NATOEU. Detta hans deltagande tycks ofta vara
inspirerat av stundens ingivelse och mest
ägnat att tillfredsställa det egna egots behov
av att i flygplansstolen eller från den egna
kammaren med laptopens hjälp uttala
mening. Den ”bloggdiplomati” Bildt blivit
en närmast unik utövare av framstår inte
som särskilt statsmannalik (4) och har
sällan eller aldrig visat sig ägnad att främja
diplomatiska lösningar. Detta i en tid som
är i allt större behov av just diplomatiska
lösningar.
Att som ett främmande lands utrikesminister delta i upploppen i Kiev tillsammans med upproriska rebeller kan inte
betecknas som annat än inkonstitutionellt.
Vad hade Bildt där att göra? Och att kalla
Ukrainas bortkuppade folkvalde president
Victor Janokovytj för en ”quisling” är att
sjunka ner till ”tillmälesdebatt”. Till vilket
gagn? Man må sedan tycka vad man vill om
Janokovitj. Att han vid allmänna val valts
till Ukrainas president är ostridigt.

Carl Bildt och
Krimbefolkningens val
av tillhörighet
Carl Bildt är också den som mest högröstat
fördömt den folkomröstning genom vilken
Krims befolkning med överväldigande
majoritet – 97 procent – anslutit sig till
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Ryssland. I SR:s lördagsintervju den 15
mars förklarade Bildt:
”Söndagens folkomröstning på Krim är illegal
och den bryter mot Ukrainas konstitution.
Resultatet har, oavsett utgång, ingen giltighet.”

Inte ens 97 procents (”oavsett utgång”)
förtjänade enligt Bildt att tillmätas något
avseende. Vilka proteströrelser hade ett
sådant av Sveriges utrikesminister förordat
negligerande med all sannolikhet givit
upphov till? Vad hade det i sin tur kunnat
kosta i människoliv? Nu gick allt lugnt
och städat till. Men först som sist: Vad har
en svensk utrikesminister att göra med
Krimbornas val av tillhörighet åberopande
en flerhundraårig historia?

Folkrättshyckleriet
I det ordkrig som utbrutit i anslutning till
Ukraina/Krim-konflikten har internationell rätt blivit flitigt åberopad. Den sida i
konflikten, som haft och har tillgång till de
kraftfullaste megafonerna, har här skaffat
sig ett betydande övertag. Inte minst i Sverige, där folkrättsexperter som Ove Bring
ställt sig till förfogande som den ”Mädchen
für Alles”, som han skaffat sig ett etablerat
namn som.
Ensidigheten i det massmedialt spridda
expertkunnandet är svår att blunda för.
Å ena sidan anses folkomröstningen på
Krim vara ”illegal” beroende på omtvistad
närvaro av rysk militär. Å andra sidan tycks
dessa experter inte anse att Kosovokriget
och Irakkriget varit ägnade att sätta spår
i folkrättens praxis. Inte heller att det
genomförts allmänna val i både Irak och

nu senast Afghanistan i framförallt amerikansk militär närvaro. Och ingen påminner om Falklandskriget 1982 eller USA:s
invasion 1983 av Grenada. Ännu mindre
berörs den känsliga frågan om de krigsoch folkrättsbrott som snart sagt dagligen
äger rum i namn av ”drönarattacker”.
Denna ensidighet är ägnad att undergräva
folkrättens anseende och därmed prestige.

Haagdomstolen
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Det är något absurt att en svensk utrikesminister tar sig friheten att agera ”folkrätts
domare”. Det är en rätt exklusivt förbehållen
– borde vara – Internationella domstolen i
Haag. Dess jurisdiktion blev dock allvarligt
försvagad efter att domsolen 1986 fastslade,
att USA:s förtäckta krig mot Nicaragua stod
i strid med folkrätten, varefter USA drog sig
undan domstolens tvingande jurisdiktion.
Sedan dess godtar USA domstolens jurisdiktion endast efter eget godtycke.
Det borde vara en prio ett-åtgärd att
förmå USA och andra utanförstående
stater att inordna sig i den av Haagdomstolen utövade jurisdiktionen.

Carl Bildt

hot mot säkerheten
Den gentemot Ryssland provokativa, närmast aggressiva politik Carl Bildt gjort sig
till talesman för – ibland kan det tyckas å
hela EU:s vägnar – har gjort Bildt till ett hot
mot säkerheten. Inte bara Sveriges säkerhet
och inte bara säkerheten i Östersjöregionen utan säkerheten i hela Europa. Det är
dessutom en politik som utifrån svensk
synpunkt är den oklokast möjliga.
Putin har sina skäl att eftersträva ett
återvinnande av Rysslands stormaktsställning. Det är inte mycket vi kan göra
något åt. Rädslan för inringning och invasion sitter djupt i ryssarna. Det är heller
ingenting – ännu mindre – vi kan göra
någonting åt. Denna rädsla skulle dramatiskt öka om NATO-EU fick möjlighet att
installera robotar med atomstridsspetsar
längs gränsen mellan Ukraina och Ryssland. Vilka möjligheter till ”utpressnings
politik” skulle detta inte möjliggöra? Att
bortse från hur ”den andra sidan” tänker
och för den delen känner är inte bara
oklokt. Det är enfaldigt.

Befolkningen i Ukraina har sina historiska skäl att
känna stark aversion mot Ryssland. Såren efter
Stalins utrotningsterror, då miljoner ukrainare
1932-33 miste livet i kvalfull svält (det som
benämns ”Holodomore”), sitter alltjämt djupt.
Sår som fått Ukrainas möjliga nästa president –
Yulia Tymoshenko - att uttala: ”Russians must
be killed with nuclear weapons.” Det hindrar inte
att en svensk statsminister bör vara tillräckligt
omdömesgill att hålla viss distans till – som
hon kommit att kallas - ”Nukleära Tymoshenko”.
_____
(1) Det är mer illa än så. Skulle Putin och hans
generaler finna skäl att – exempelvis som följd av
en huvudlös provokation - genom en överraskande
luftlandsättning – som uttrycket i det geopolitiska
språket numera heter – för längre eller kortare tid
annektera Gotland, torde det vara en historia på
några timmar. Och det räcker med ”från detta enda
håll” för att åstadkomma en avgörande förändring
i det geopolitiska läget i hela Östersjöregionen
inklusive Sverige. En förändring som det sedan
skulle visa sig svår för att inte säga omöjlig att
återställa.
(2) Nu nyligen kunde TV Rapport sända ett inslag
visande, hur man på flottiljen i Luleå hämtade
reservdelar från intakta JAS-plan för att reparera upp
icke intakta JAS-plan. ”Det är inte bra”, förklarade
försvarsminister (Karin Enström). Men innan detta
konstaterande hade hon hunnit påpeka, att det dock
finns tillräckligt många plan som kan flyga för att
insatsberedskapen skall kunna upprätthållas. ”Och
det är bra”, förklarade hon.
(3) Det finns tunga/avgörande skäl att inte räkna med
NATO som en lösning på decenniers försummelser
i svensk försvarspolitik – försummelser som kan
omräknas i åtskilliga tiotals miljarder. En del
av dessa skäl – inte minst de som gäller ”ökad
säkerhetsrisk” - redovisade jag i min ledarartikel
”Falsk Säkerhet” (DSM 1/2014).
(4) En diplomati som när Carl Bildt är som mest
igång tar sig uttryck i ren pueril mobbing av
Vladimir Putin.

I en kommande artikel presenteras – som tidigare aviserats – en
alternativ svensk säkerhetspolitik i nära saverkan med Finland och
som utesluter NATO-anslutning.
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