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HANDLINGAR

Nils Gunnar Billinger har på ett tan-
keväckande sätt med hjälp av en
avgrävd telekabel belyst den ut-

veckling som har skett under de senast 10-
15 åren inom delar av det säkerhets- och
försvarspolitiska området. Han har redo-
visat en mycket intressant analys av den
glidning som har skett under senare tid i
vad som räknas in i begreppet säkerhets-
politik.

Jag delar hans oro för att man av olika
skäl vill få in flera nya områden inom detta
begrepp och som på så sätt kommer att
åtnjuta den prioritet som finns inom det
säkerhetspolitiska området.

En viktig anledning till detta agerande
torde vara att vissa organisationer har upp-
levt att deras tidigare verksamhetsområde,
åtgärder för höjd beredskap och krig,
minskar i betydelse i närtid. De söker där-
för nya arbetsområden. Det är ett stort pro-
blem när man försöker få en överspelad
struktur att hantera de nuvarande och
framtida problemen.

Nils Gunnar Billinger beskriver be-
hovet att ha ett underifrånperspektiv vid
analys och planering av åtgärder för att

Kommentar

hantera händelser som kan leda till en svår
påfrestning.

Jag anser att det är viktigt att ha både
ett uppifrån- och underifrån-perspektiv när
dessa frågor skall bearbetas och åtgärdas
inom samhällets ramar. Det är en helhets-
syn som krävs. Mot bakgrund av detta är
det orimligt att en myndighet under reger-
ingen skall ha ansvaret för uppifrån-per-
spektivet och andra myndigheter skall
ansvara för underifrån-perspektivet.

Det gäller att ställa relevanta krav på
alla nivåer för att få ett system som blir så
täckande som möjligt, där marknadens
aktörer och deras åtgärder får en allt större
betydelse för helheten, d v s även för för-
mågan i höjd beredskap och krig.

Det är viktigt att de möjligheter som
myndigheter har redan i dag att påverka
marknaden för en ökad tillgänglighet och
större säkerhet under svåra förhållanden
utnyttjats helt. Så är inte fallet i dag, till
en del på grund av de regler som finns då
det gäller utnyttjandet av beredskaps-
medel.

Det finns en stor rädsla att titta på lös-
ningar som många andra nationer redan
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har valt, där de har skapat en speciell
”katastroflagstiftning” för att hantera hän-
delser av vad vi i Sverige kallar svår påfre-
stning. De flesta utredningar och förslag
som nu läggs innebär istället att man för
in dessa händelser under beredskaps-
lagstiftningen, med de problem som Nils
Gunnar Billinger har påtalat.

Mot bakgrund av detta föreslår jag att
akademien bör ta upp bland annat nedan-
stående frågor till diskussion:

• Räcker vårt nuvarande lagsystem till
vid en svår påfrestning; t ex ett snöo-

väder som slår ut el och delar av tele i
området Göteborg–Norrköping under
minst en vecka ?

• Om det behövs nya lagar – vilken väg
är det störst möjlighet att komma fram
på ? Utveckla beredskapslagstiftningen
eller skapa ett nytt ”katastroflag-
system”?

• Hur viktigt är det att dessa lagar, för-
ordningar och regler blir utformade på
ett likartat sätt för och inom olika sam-
hällsfunktioner ?


