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B åda bidragen  ger mycket värde-
fulla bidrag till en sansad di skus
sion. Krister Andrén och Ulla Gud-

mundson har det gemensamt att de upp-
levt NATO ”på golvet”. De har inte träffat
på någon Molok som äter vare sig barn
eller små stater; båda beskriver tvärt om
initierat process- och konsensusmaskine-
riet, och inte minst även små aktörers möj-
ligheter att påverka genom decision shap-
ing och genom att i diplomatin tillämpa den
militära principen Economy of Force, d v s
spara på krutet tills när det verkligen är
vitalt att agera.

Som allianslösa gästarbetare är deras
självupplevda insikter om hur det går till
när agendan förändras inte lika djupgå-
ende. Vilket är naturligt.

Vi får två olika perspektiv. Andrén fo-
kuserar på Sveriges något nymornade väg
till ena pigo medan Ulla Gudmundson dis-
kuterar NATO:s framtid. Bägge perspekti-
ven är värda begrundan och diskussion.

        *
Andrén uttalar en viss oro för att utvidg-
ningen av NATO kommer att leda till att

Kommentar till Andrén och Gudmundson

specialanpassade lösningar i partner-
samarbetet som passar Sverige kan nedgra-
deras och partnersamarbetet mer och mer
hamnar på centralasiatiska f d sovjetre-
publikers nivå. Detta tror jag är en allvarlig
fara. Lägg därtill Andréns observation att
deltagande i NATO:s ”skarpa” planerings-
process – alltså inte den mer torrsimsbe-
tonade PARP-processen – kan vara ett vik-
tigt verktyg för att motverka särintressen
och byråkratiska låsningar inom olika län-
ders försvarshierakier – något som vi har
gott om här i landet.

I Sverige tycks mig officerskåren ha
en egendomlig fördelning av synen på för-
svarets uppgifter. I stället för en normal-
fördelning, d v s bred enighet i ”mitten”, i
synen på en organisations uppgifter, så
har vi en U-kurva: I ena änden nostalgi-
ker- hot- och regementskramare – och i
andra änden RMA-romantiker som byg-
ger tekniska luftslott med siktet på 20-30
år framåt. Som om vi skulle veta precis vad
vi behöver för försvar då. Gemensamt har
de överrepresenterade extremerna att de
betraktar internationella insatser närmast
som en distraktion. Utan tvivel skulle litet
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”peer pressure” à la NATO vara en stor
hjälp att få litet fason på en strategiskt för-
virrad svensk Försvarsmakt.

Andrén  fastslår – och det är viktigt –
att det faktiskt är skillnad mellan att vara
medlem eller ej i NATO, att sitta med när
besluten fattas, att delta i de ”skarpa” pro-
cesserna i stället för att vara hänvisad till
informell diplomati eller ad hoc-lösningar i
efterhand t ex vid internationella insatser.

En fråga värd att diskutera anser jag
är om inte utanförskapet egentligen ställer
större krav på våra diplomatiska och mili-
tära resurser – liksom kompetens – om vi
skall kunna spela den roll i Europa som jag
tror Sverige aspirerar på att spela. Allt en-
ligt biluthyrarfirman Avis princip: ”We are
number 2. We try harder.”

Andrén säger – i huvudsak korrekt tror
jag – att NATO i praktiken har axlat OSSE:s
mantel, blivit navet i det europeiska säker-
hetssamarbetet. Om man skall vara litet
vitsig om en allvarlig sak kan man då ställa
frågan huruvida NATO löper risk, att
OSSE-fieras och därmed att kanske att
ossifieras – förbenas.

Detta berör ett perspektiv som jag
tycker båda dagens talare har försummat,
nämligen NATO:s roll i demokratiseringen
av tidigare Warszawapaktsländer. Det står
rätt klart att de flesta av dem vill in i NATO
p g a ett starkt upplevt och historiskt grun-
dat säkerhetsbehov. Samtidigt har detta
givit NATO – eller skall vi säga ”Väst” –
möjligheter att utöva ”peer pressure” och
motverka de tendenser till inrikespolitisk
förbuskning som kunnat noteras i flera
kandidatländer, liksom hos nya medlemmar.

Deras önskan att kassera in säkerhet ge-
nom NATO-medlemskap nära nog tvingar
dem till viss hyfs. Detta är en mekanism
som ger påtryckningsmöjligheter, vilka
OSSE saknar motsvarighet till. Inga fler
Jugoslavien!

Denna demokratiserande funktion hos
NATO är enligt min mening mycket bety-
delsefull, men frågan är om den räcker som
raison d’être? Och, som sagt, den vilar på
NATO:S  förmåga att erbjuda säkerhet, yt-
terst militär sådan.

Detta för mig till Ulla Gudmundsons
anförande. Hon poängterar NATO-arbetets
fundamentalt politiska natur och däri har
hon rätt. Detta hindrar dock inte att före-
målet för den politiska processen väsent-
ligen är ”hård säkerhet” som ytterst vilar
på militär styrka. Detta var tämligen lätt
och självklart under det kalla kriget med
dess tydliga existentiella hot.

I dag är det inte lika enkelt vilket, vil-
ket avspeglar sig fraser som ”NATO must
go out of area or out of business”. I dag,
säger Ulla Gudmundson, är det yttre
trycket borta.

Hon listar i slutet av sitt anförande ett
antal pertinenta frågor och problem om al-
liansens framtid. Jag skall bara beröra en.

Skillnaden i strategiskt perspektiv
mellan USA och Europa är enligt Ulla
Gudmundsons mening det allvarligaste
hotet mot NATO. De flesta av oss har läst
Robert Kagans ”Power and Weakness”
som på ett utrerat sätt beskriver skillna-
den. Ulla Gudmundson själv drar parallel-
ler till gamla Grekland och den romerska
staten.
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Samtidigt som hon framhåller USA:s
nyckelroll i alliansen säger Ulla Gudmund-
son att hon tror på en framtida europeise-
ring av NATO.

Detta är problematiskt: Kan NATO
fungera utan USA ”as the final arbiter” –
den som ytterst dömer av? Historien efter
det kalla krigets slut inger inte mig direkta
lustkänslor inför europeisk besluts- och
handlingsförmåga - förmåga att utöva le-
darskap. Frestelserna att slå in på vad som
kallas ”renationalisation of security poli-
cies”, d v s driva mer nationell, ofta histo-
riskt grundad säkerhetspolitik – är uppen-
barligen stora.

Då återkommer vi till en av NATO:S

inofficiella uppgifter under det kalla kriget,
nämligen ”keep the Americans in”. Hur
skall det ske idag?

Ulla Gudmundson anser att NATO är
det forum där USA är mest berett att lyssna
till européerna. Kanske har hon rätt rätt,
men amerikanerna lyssnar knappast med
automatik.

Om jag har förstått rätt kommer för-
svarsminister Rumsfeld vid nästa veckas
NATO-möte i Warszawa hårt driva tanken
på en ”NATO Rapid Response Force”.
Mycket tyder på att detta dels är ett mycket
medvetet drag för att få européerna att ta
sig samman i militärt avseende, dels en
stoppstöt mot europeiska Alleingang i
form av bl a  ESDP.

I början på 1990-talet sades det ofta
att ryssarna hotade omvärlden med sin
svaghet, d v s att brist på västligt tillmö-
tesgående i säkerhetspolitiska frågor skulle
framkalla häftiga långsiktigt negativa re-

aktioner. Litet av samma mekanism kan
anas idag. USA är förvisso inte svagt men
kan hota med – i brist på bättre ord – sin
egenhet.

Ulla Gudmundson anser att världs-
polisrollen inte är önskvärd för NATO och
att flertalet européer inte önskar en utveck-
ling som leder till konkurrens med FN. Detta
är en värdering som jag tror många euro-
péer instinktivt delar.

Likväl tycker jag mig se signaler om
att många europeiska stater visar växande
lyhördhet för amerikanska uppfattningar,
t ex då det gäller Irak. Det kan ha många
orsaker. Två fullt rimliga är:

• Europeisk oro för att USA drar sig un-
dan Europa och att NATO därmed mis-
ter ”the final arbiter”. Det förefaller som
om många européer inte litar på sig
själva, eller kanske snarare, på övriga
européer.

• En ”gnagande förvissning” om att det
endast är genom att sätta sig i båten
med den kvarvarande supermakten,
som européerna effektivt kan påverka
dess internationella agerande.

En slutanmärkning: Jag har inte talat om
kampen mot terrorism. Mycket av europe-
iskt samarbete i sådana frågor faller under
EU-hatt. Det är klart att ett effektivt samar-
bete mellan USA och ”Europa” i sådana
frågor, som inte faller under NATO-samar-
betet, allmänt skulle påverka vad vi numera
även i Sverige kallar den transatlantiska
länken positivt och därmed även NATO:S

hälsotillstånd.
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