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Det är alldeles för tidigt att dra några
 konkreta militärteoretiska slutsat-
 ser från det nyss avslutade (?) kri-

get i Irak. Vi vet att den USA-ledda koali-
tionen har haft framgång i kriget men, för
att tala med Clausewitz, vi vet ännu inte
om de kommer att få framgång med kriget
– d v s om den kommer att vinna freden.
Operation Allied Force 1999 mot Serbien
ledde ju först till verklig framgång förra året
när Milosevic ställdes inför rätta i Haag.

Kriget, och de politiska turerna där-
omkring, väcker ändå redan nu många vik-
tiga frågor, varav en del är av betydelse
för det kommande försvarsbeslutet. I den-
na korta artikel kommer jag att i första hand
diskutera en del överordnade säkerhets-
politiska och strategiska frågor – i första
hand ur ett europeiskt perspektiv. Det är
nämligen slående hur lite dessa perspek-
tiv behandlas i den svenska diskussionen.
Sverige är dock – om än ibland till synes
motvilligt – en del av det större Europeiska
och Transatlantiska sammanhanget.

Efter Irak – några tankar kring politiken,
kriget och krigaren*

av kommendör Lars Wedin

Politiken
Det internationella systemet har kraftigt
skakats av de misshälligheter som uppstått
kring det, i första hand amerikanska, be-
slutet att anfalla Irak trots att FN:s säker-
hetsråd inte hade gett sitt tillstånd till detta.
Är detta allvarligt? Är FN för lång tid för-
svagat? Eller är problemet övergående?

Det brukar hävdas att Sverige som li-
tet och militärt alliansfritt land är beroende
av en säkerhetsordning byggd på folkrätt
och stabila internationella institutioner. Å
andra sidan kan Säkerhetsrådets primat
ifrågasättas. De viktigaste medlemmarna är
de fem permanenta medlemmarna och de
har sitt status i egenskap av segrarmakter
från andra världskriget och, implicit, som
erkända kärnvapenmakter. De, som alla
andra stater, fattar beslut beroende på hur
de uppfattar att deras intressen bäst främ-
jas. De kunde alltså lika gärna, av olika
nationella skäl, ha stött USA:s och Stor-
britanniens linje. Därigenom hade insat-
sen blivit laglig och vi hade, om jag rätt

* Framförda åsikter är personliga och kan inte under några omständigheter uppfattas som en
officiell position av Europeiska Unionens Råd.
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förstått Statsministern, då starkt övervägt
att delta; i varje fall hade vi stött kriget.
Men sakligt sett hade ju situationen vid
krigsutbrottet inte ändrats, Saddam hade
varit samma diktator och osäkerheten om
hans innehav av massförstörelsevapen
hade varit lika stor.

Hade Sverige bedömt situationen ur
ett nationellt säkerhetsperspektiv i stället
för ur ett folkrättsligt (eller var det ”bara”
den allmänna opinionen?) hade kanske
den förda politiken varit annorlunda. Det
kan knappast ligga i svenskt intresse att
en diktator av Saddams typ, med mass-
förstörelsevapen inklusive åtminstone på
sikt kärnvapen, skulle ha en dominerande
ställning i ett område där en stor del av
jordens oljereserver befinner sig. De ame-
rikanska silkesvantarna mot Nordkorea
visar hur svårt det är att komma åt en dik-
tator med även ett begränsat kärnvapen-
innehav.

Allvarligare än FN:s försvagade roll –
också för Sverige – är den ansträngda
transatlantiska länken samt sprickorna
mellan  EU:s och NATO:s europeiska med-
lemmar. Dessa sprickbildningar i den sä-
kerhetspolitiska strukturen är inte nya, men
de har allvarligt förvärrats i Irakkrisens spår.
USA:s arroganta politik, även mot det al-
lierade Storbritannien, har inte gjort situa-
tionen bättre.

Problemet har flera bottnar. För det
första uppvisar USA och Europa allt större

skillnader i säkerhetspolitisk doktrin. Den
amerikanska doktrinen, som innefattar före-
gripande (pre-emptive) krig,  är svårsmält
för flertalet européer. Som Robert Kagan
har anfört i en uppmärksammad artikel1 så
ökar över huvud taget klyftan mellan den
amerikanska och den europeiska strate-
giska kulturen. Medan USA lägger stor
tonvikt på militär makt och förmåga att ut-
nyttja denna, söker européerna ett bredare
anslag, där det militära inslaget har mindre
vikt.

Det andra stora problemet är klyftan i
militär förmåga, som bara ökar. I runda tal
brukar det anges att EU:s samlade för-
svarsbudgetar är 40 % av USA:s medan
anslagen till forskning och utveckling bara
är 20 %. JAS Gripen är med europeiska mått
en lång serie – 240 stycken – men bleknar
naturligtvis i jämförelse med den planerade
serien för amerikanska F35 – 2 900 exem-
plar! Värre är att den europeiska förmågan
endast anses vara ca 10 % av USA:s. Detta
beror bl a på bristande multinationalism,
som leder till orationella och nationella lös-
ningar. Många länder behåller fortfarande
strukturer från det kalla krigets territorial-
försvar med för låg rörlighet, uthållighet
och professionalism som följd.

Ur militär synvinkel riskerar resultatet
att bli att europeiska och amerikanska för-
band blir allt mindre interoperabla – d v s
de får allt sämre förmåga att slåss tillsam-
mans. Den dag då vi inte längre kan ge-

1 ”Power and Weakness”, Policy Review, No 113.
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nomföra gemensamma operationer så har
den transatlantiska länken allvarligt försva-
gats.

När man diskuterar skillnader i ekono-
miska satsningar får man dock inte glömma
bort att EU och dess medlemsstater står
för mer än hälften av världens humanitära
hjälp och utvecklingsbistånd. Vilket natur-
ligtvis illustrerar Kagans tes.

NATO är såväl en manifestation av
som det viktigaste verktyget för det säker-
hetspolitiska transatlantiska samarbetet.
Gnisslar detta försvagas därför NATO. Det
gör inte saken bättre att skiljelinjen inte
går bara mellan amerikaner och européer
utan också mellan européerna själva; skill-
naden mellan det ”gamla” och det ”nya”
Europa för att citera Mr Rumsfeld. NATO
är nu allvarligt skadat ”i toppen”. Kommer
Alliansen att som ett skadat träd ruttna
uppifrån eller kommer det att få nya skott?

NATO kommer knappast att försvinna,
men alliansen kommer alltmer att ändra
karaktär till ett i det närmaste alleuropeiskt
organ för säkerhetspolitiskt och militärt
samarbete. Dess roll för kollektivt försvar
kommer antagligen att fortsätta att minska.
USA:s närvaro kommer av allt att döma att
tunnas ut och kvarvarande förband flyt-
tas österut. NATO:s ledningskapacitet
kommer emellertid även fortsättningsvis att
vara en viktig tillgång – även för EU.
Mycket stora ekonomiska och personella
resurser har plöjts ned i denna lednings-
organisation, som ibland kallas Alliansens

”kronjuvel”. NATO kommer därför att vara
fortsatt viktig för genomförande av mer
komplicerade militära krishanteringsopera-
tioner; det planerade övertagandet av
ISAF (International Security and Assist-
ance Force) SAF i Afghanistan är ett ex-
empel på detta. Den planerade NATO Re-
sponse Force (NRF) är ett annat exempel.

EU förefaller att ha påverkats i mindre
grad än NATO av motsättningarna mellan
de europeiska stormakterna. Detta beror
på att EU:s samarbete är mycket bredare
och att den europeiska integrationen har
en inneboende dynamik, som är svårare
att störa. Men det är också ett tecken på
de nuvarande begränsningarna i den ge-
mensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
(GUSP). Egentligen, och i enlighet med EU-
fördragets artikel 11, borde ju Storbritan-
nien, Frankrike, Tyskland m fl ha samord-
nat sin politik i fråga om Irak. Det är dock
ännu otänkbart att Storbritannien skulle
diskutera sitt förhållande med USA eller
till NATO i EU-kretsen. Detta har i och för
sig det goda med sig att EU i viss mån
kunde isolera sig från dessa motsättningar.

EU är beroende av NATO:s samarbete,
eftersom det är i NATO, som det viktiga
arbetet med doktriner och interoperabilitet
utförs. I och med att det s k Berlin+2 nu
kommit på plats så finns förutsättningarna
för att EU och NATO skall kunna utveckla
ett verkligt strategiskt partnerskap. EU
kommer inte att ”duplicera”3 detta arbete
av uppenbara skäl; dels kan EU:s förband

2 Ramavtalet mellan EU och NATO enligt principerna i Washington Declaration från 1999.

3 Jämför de amerikanska villkoren för att stödja den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken:
No duplication, no discrimination, no decoupling.
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bara utbildas och ledas enligt en uppsätt-
ning doktriner – och de utvecklas av
NATO – och dels är de flesta medlemmar
av EU också med i NATO. EU kan, som
sagt, utnyttja NATO:s ledningsstrukturer
vilket är fallet för operation Concordia i f d
jugoslaviska republiken Makedonien och
säkerligen kommer att vara fallet vid ett
övertagande av SFOR nästa år. Däremot
är inte EU beroende av NATO:s förband;
några sådana finns egentligen inte. NATO
liksom EU förlitar sig på medlemmarnas mi-
litära styrkor. NATO:s gemensamma resur-
ser, de enda som alliansen kan ”låna” ut
till  EU, är i första hand lednings-
organisationen och kommunikationssys-
tem.

Irak-kriget har tyvärr kommit att
skymma och störa den viktiga frågan om
EU:s framtid, som diskuteras inom ramen
för det Europeiska konventet.4 I detta sam-
manhang är det främst arbetet inom arbets-
grupp VIII ”försvar”, som är av intresse.
Flera viktiga förslag har väckts inom denna,
bl a en utökning av de s k Petersbergsupp-
gifterna5 och skapandet av en europeisk
byrå för försvarsmateriel och strategisk
forskning. Man har också väckt förslag om
ett arrangemang för kollektivt försvar för
de medlemsstater, som önskar delta i ett
närmare samarbete på försvarsområdet. I
linje med detta tas nu flera initiativ bl a av
Belgien, Frankrike, Luxemburg och Tysk-
land (de ”fyras gäng”) och Spanien i syfte

att stärka den europeiska försvars- och
säkerhetspolitiken. Kanske har den nu ak-
tuella krisen det goda med sig att EU:s med-
lemsstater faktiskt tar sig samman? Ser vi
nu de första tecknen på en militärstrategisk
tyngdpunktsförskjutning från NATO till
EU?

En mer flexibel samarbetsmekanism är
nödvändig för framsteg, eftersom
medlemskretsen är delad mellan ”euro-
péer”, ”atlantister” samt de ”neutrala”. Kan
konventets förslag genomföras kommer
EU med tiden att kunna skapa ett mer jäm-
likt partnerskap med USA, vilket torde vara
fördelaktigt för båda parter. EU kommer
också att kunna ta tillvara sin stora poten-
tial som en stark säkerhetsorganisation
med globalt inflytande grundat på en
mycket bredare säkerhetssyn än NATO:s
och USA:s. Denna bredare syn får dock
inte hindra den nödvändiga utvecklingen
av försvarssamarbetet och EU:s förmåga
att agera militärt – tillsammans med NATO
eller autonomt. Politisk och militär styrka
är nödvändig för att EU ska kunna bli en
partner till USA och samtidigt hävda sina
egna intressen.

I och med utvidgningarna av EU och
NATO blir Sverige inbäddat i den under
omvandling varande europeiska säker-
hetsstrukturen med dess förtjänster och
brister. Sverige väljer olyckligtvis att stå
utanför NATO och kommer säkerligen inte
att delta i ett närmare försvarssamarbete

4 http://european-convention.eu.int

5 Humanitära insatser och räddningsinsatser, fredsbevarande insatser och insatser med stridskrafter
vid krishantering, inklusive fredsskapande åtgärder. EU-fördraget artikel 17.
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inom EU. Givet att Sverige inte väljer – el-
ler inte ges möjlighet – att bromsa utveck-
lingen utgör detta dock inget europeiskt
problem av någon större dignitet. Och av
den gryende EMU-debatten att döma är
många svenskar fullt nöjda med att stå ut-
anför för att vänta och se.

Kriget
USA har nu, åtminstone enligt sitt eget sätt
att se det, varit i krig sedan den 11 septem-
ber 2001. Under denna tid har två större
militära operationer genomförts: mot Af-
ghanistan och mot Irak. Ingendera är ännu
avslutad; mycket arbete återstår och stora
resurser kommer att behöva pumpas in i
dessa länder. Det är emellertid troligt att
detta mönster – ett ständigt pågående låg-
intensivt krig mot terrorn interfolierat med
större militära operationer – kommer att
kvarstå under lång tid. Sannolikt måste
konflikten mellan Israel och Palestina  lö-
sas på ett nöjaktigt sätt innan ”kriget mot
terrorn” kan tänkas ta slut och dit verkar
det idag vara mycket långt. Allt tal om att
vi skulle kunna ta en ”strategisk time-out”
måste avvisas.

Den amerikansk-brittiska pressen på
Saddam under vintern 2002 – 2003 är in-
tressant. Det är uppenbart att FN:s inspek-
tioner aldrig kommit igång om inte denna
press funnits och upplevts som trovärdig.
Samtidigt kom sannolikt koalitionen in i en
svår situation under våren. I längden kunde
man inte hålla så stora styrkor i området

utan att sätta in dem. Hade man skickat
hem dem hade det blivit mycket dyrt att
åter föra dem till området. Då hade också
en eventuell insats kolliderat med det ame-
rikanska presidentvalet. Händelseförlop-
pet visar både på användbarheten och
begränsningarna när det gäller att använda
militär makt för att pressa en motpart att
vidta vissa åtgärder. Utan press händer
ingenting men vid en viss tidpunkt måste
antingen hotet verkställas eller upphör  det
att vara trovärdigt.6

Såvitt man idag kan bedöma har
”nätverksbaserade försvar” fungerat och
givit stor operativ flexibilitet i såväl Afgha-
nistan som i Irak. Samtidigt har dessa ope-
rationer visat hur nödvändigt det fortfa-
rande är att ha ”boots on the ground”. An-
nars verkar erfarenheterna bestyrka det
man redan visste – behovet av
professionella, strategiskt och taktiskt rör-
liga förband, som kan sättas in i nära sam-
verkan mellan olika försvarsgrenar. Ope-
rationerna har också visat hur stora för-
väntningar allmänheten har på precisa,
snabba insatser med minsta möjliga för-
luster för egna förband och civilbefolk-
ningen. Börsoron när man – efter någon
vecka! – upplevde att kriget tog längre tid
än förväntat visar hur känsliga våra sam-
hällen är för störningar.

En nyhet med Irakkriget är det faktum
att man på allvar diskuterade ansvarsför-
delningen och resursbehoven för återupp-
byggnad redan innan kriget startade. Det

6 I själva verket kan det vara så att USA redan under vintern bestämt sig för att agera men att
uppbyggnaden tog längre tid än väntat. Detta ändrar dock inte det teoretiska resonemangets
giltighet.
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är naturligtvis mycket lovande att man på
detta sätt tar ett helhetsgrepp och inte nöjer
sig med den militära planeringen. Det åter-
står dock att se om man lyckas åstadkomma
det önskade resultatet.

Såväl Afghanistan som Irak bestyrker
bilden av att krig, i motsats till freds-
främjande insatser, kommer att utkämpas
av ”Coalitions of the Willing” och inte
under ledning av någon internationell or-
ganisation som EU eller NATO. Det plane-
ringssystem som vuxit fram i NATO under
1990-talet, och som nu tas upp av EU, är
ett byråkratiskt system, som i grunden
bygger på en kontinuerlig och relativt för-
utsägbar händelseutveckling. Systemet
ger möjlighet till gemensam besluts-
fattning, inklusivitet och transparens –
nödvändigt i multinationella organisatio-
ner – men det är tungrott och knappast
lämpat för den manöverkrigföring, som den
moderna tekniken möjliggör och kräver. De
tämligen disparata koalitionerna, som sätts
samman mer av politiska än av militära skäl
är ett annat problem; Operation Concordia
består t ex av 350 man från 25 olika länder!

Det ovan sagda innebär inte att EU
och NATO inte kommer att spela en viktig
roll i militära sammanhang. De kommer att
utgöra grunden för ”Coalitions of the
Willing” genom att skapa en politisk ram
för operationerna och genom den vana vid
samarbete de skapar. Det är i dessa orga-
nisationer, som interoperabilitet och resur-
ser skapas. EU får också tack vare sin
ökande militära förmåga en unik möjlighet

att ta ett helhetsgrepp på konfliktförebyg-
gande, krishantering och återuppbyggnad
efter konflikt.

Mot ovanstående bakgrund kan man
fråga sig vilken roll de små europeiska sta-
terna skall spela i framtidens krishantering.
Det danska bidraget till kriget i Irak, bl a
med en ubåt7, var naturligtvis inte på nå-
got sätt avgörande men ändå en viktig sig-
nal om solidaritet, som säkert kommer att
löna sig i framtiden. Intressant är också
det norska deltagandet i den sjöstyrka, som
skall skydda sjöfarten i Gibraltarsund mot
terroristangrepp; en operation som dock
inte är direkt knuten till kriget i Irak. Så-
dana insatser hade också Sverige kunnat
göra om det funnits politisk vilja för detta.

Däremot kan man fråga sig hur många
länder i Europa, som verksamt hade kun-
nat bidraga till markinsatsen i Irak. Vi skall
ju enligt en del (svenska) bedömare ha
”världens bästa soldater” men hade en
svensk mekaniserad bataljon kunnat verka
i koalitionen? Och även om den hade varit
tillräckligt kvalificerad, hade den kunnat
integreras i de amerikanska och brittiska
förbanden? Knappast. Är detta en rimlig
målsättning?

Mot denna bakgrund kan man fråga
sig om inte framtiden för de små europe-
iska staterna ligger i någon form av spe-
cialisering i kombination med poolning och
största möjliga utnyttjande av gemensam-
ma resurser. Kanske skall svenska mark-
stridskrafter i första hand specialisera sig
på fredsfrämjande operationer, där vi är er-

7 Fregatten Olfert Fischer, ubåten Sælen.
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känt duktiga, och låta vårt eventuella delta-
gande i krigsliknande operationer ske med
sjö-, flyg- och specialförband, som inte är
så beroende av värnpliktiga och därmed
kan nå en högre grad av professionalism.

Framtiden är osäker vilket ställer krav
på balanserade kvalificerade stridskrafter.
Få stater har råd med detta och de måste
därför samverka för att tillsammans skapa
den nödvändiga kapaciteten.

Krigaren
Vi säger ofta att Försvarsmakten skall ut-
göra ett flexibelt säkerhetspolitiskt instru-
ment. Detta innebär att soldaten (i detta
sammanhang får ordet ”soldat” täcka även
sjömän och flygare) får en roll som ett verk-
tyg för detta instrument. Denna instru-
mentella roll skiljer sig avsevärt från den
tidigare existentiella rollen, där soldaten
förväntades vara beredd ge sitt liv för sitt
land på slagfältet. Det är emellertid rimli-
gen en sak att riskera livet under försvaret
av ”fäderneslandet” och en annan att göra
detta i en krishanteringsoperation för FN,
EU eller NATO. Krishanteringsoperationer
innebär naturligtvis också försvar av na-
tionella intressen men kopplingen till
”fäderneslandets försvar” är rimligen sva-
gare. Problemet är att en del av de hot som
soldaten kommer att möta utgörs just av
den ”traditionella” typen av existentiell
krigare. Den fredsbevarande soldaten kan
mycket väl möta en självmordsbombare
vars uppgift det är att offra sitt liv tillsam-

mans med så många motståndares som
möjligt.

Ovanstående är ett problem som, i
synnerhet, länder med värnpliktsförsvar
kommer att möta när det nu läggs allt större
vikt vid ”internationella insatser”. För att
inte bli missförstådd – det är nödvändigt
att vi kan lösa sådana; hoten mot våra sam-
hällen kommer inte från invaderande härar
utan från terrorism, instabilitet och
sönderfallande regimer i främmande länder.

I vårt samhälle blir vi allt mer risko-
benägna, vår kultur bygger på konsensus
och kompromisser – ”man måste ju förstå
dem också”. Det har berättats mig att
flygofficerare i ett europeiskt land8 måste
ha skyddsglasögon, skyddsvantar och
hjälm när de under övning reser ett tält! I
linje med detta accepterar vi inte kriget –
vi förfäras med rätta av civila offer samt
den svält och det elände som krig för med
sig. Men vår syn är inte allenarådande, det
finns de som är fast beslutna att offra sig
själva och sina egna i syfte att nå sina po-
litiska, ekonomiska och/eller religiösa mål.

Detta resonemang för med sig flera
konsekvenser. En sådan är att soldaten
måste vara så välutbildad och välutrustad
att riskerna minimeras och förutsättning-
arna för framgång maximeras. I de flesta
fall torde detta innebära att han måste vara
yrkessoldat. Det betyder också, för att
kommentera avdelning I:s årsberättelse år
2002, att soldaten först måste utbildas till
att vara en skicklig soldat i strid och först

8 Av hänsyn till den som berättat detta för mig kan jag inte skriva ut vilket land som avses.
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därefter, om så behövs, utbildas till
fredsbevarare.9 Kravet på skicklighet i strid
minskar inte vid internationella insatser –
tvärtom! Eskalationsdominans är nödvän-
digt; d v s förmågan att kunna ta till hår-
dare ”rules of engagement” i en eskale-
rande hotsituation. Detta gäller alla typer
av fredsfrämjande operationer.

Det påpekas ofta att Försvarsmakten
skall vara en ”del av samhället”. Den skall
naturligtvis vara detta i politisk mening
men dess ideal måste, av skäl som ovan
redovisats, vara annorlunda. Att vara sol-
dat innebär utövande av kontrollerat våld,
ofta under vidriga förhållanden och livs-
fara. Något sådant accepterar vi inte i sam-
hället i övrigt.

Förankring i samhället är naturligtvis
mycket viktig – jämför Clausewitz s k tre-
enighet (fursten, fältherren och folket eller
den politiska ledningen, armén och opinio-
nen).10 Men skall försvarsmakten vara ett
flexibelt säkerhetspolitiskt instrument
måste den också kunna verka då den all-
männa opinionen är negativ. Det kan
mycket väl komma tillfällen, då regering och
riksdag ser sig tvingade att sätta in svenska
förband trots stark folklig opinion mot
detta beslut. Om Churchill hade nöjt sig
med att följa det brittiska folket 1940 i stäl-
let för att leda det – hade Hitler då bese-

grats? Vi vet av erfarenhet från alla de tre
större miltära operationerna under senare
år – Serbien, Afghanistan och Irak – att
opinionen mot krig oftast är mycket stark
ända tills operationerna förts till ett (nå-
gorlunda) lyckligt slut.

Sammanfattning
Den säkerhetspolitiska situationen är, som
alltid, turbulent och svår att förutspå. Jag
har i denna artikel försökt peka på några
av de viktiga trenderna. Ur ett övergripande
perspektiv innebär de emellertid inget nytt.
EU och NATO är de viktigaste organisa-
tionerna och medlemskap i dessa är av
mycket stor betydelse. Militära operatio-
ner kommer att vara multinationella om än
inte, framför allt inte vid svårare operatio-
ner, inom EU:s eller NATO:s organisato-
riska ramar. Operationerna kommer att kräva
insats av väl utbildade, väl utrustade,
interoperabla och mobila förband över stora
distanser. Olika former av specialisering
och multinationella lösningar blir nödvän-
diga för att de mindre europeiska staterna
skall kunna bidra. Soldater, sjömän och fly-
gare måste vara professionella i detta ords
verkliga betydelse. Försvar syftar till sä-
kerhet, säkerhet kan bara uppnås genom
integration.

9 Jämför Armén behövs! Årsberättelse i Kungl Krigsvetenskapsakademien den 7 november 2002 s
72. Den artikel av ”fem svenska officerare vid EU:s militära stab”, som där åberopas, varav
författaren är en, har emellertid på intet sätt föreslagit något annat.

10 Jämför Wedin, Lars: Reflektioner över ämnet strategi , FHS 2002, som innehåller en längre
diskussion av treenigheten.
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KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

by Captain Lars Wedin, RSwN

This paper argues that there is an increas-
ing gulf between Europe and the USA.
NATO will still be indispensable, in
particular for the development of military
doctrines and interoperability. There
seems, however, to be a shift of balance in
favour of the EU, which has a broader
concept of security. The goal should be a
genuine partnership between the EU and
the USA and between the EU and NATO.
This will, however, require that the Europe-
ans get their act together and increase their
military capabilities. In order for this to
happen, flexible integration will probably
be necessary so that the so-called neutrals,
like Sweden, will not be able to arrest
developments.

As regards war, this paper also argues
that major military operations will not be
fought under the ægis of either the EU or
NATO, but in ”coalitions of the willing”.
This raises the question of the role of the
military of small states. Integration, pooling
resources and specialisation seem to be
the only viable alternative. The future is
uncertain which means that there is a need

for balanced, capable forces. No small
state can afford that by itself, so they all
need to co-operate.

Finally, for any soldier (airman or sail-
or) to fight a Western enemy who is a mem-
ber of a multi-national force in crisis
management or peace support operations
is likely to prove totally different from brav-
ing an ”existential” or traditional warrior
who is fighting for king and country. It is a
different thing altogether to risk one’s life
in defence of king and country compared
to risking it for the political objectives of
an organisation. Our defence establish-
ments must of course be an integral part
of our respective civilian societies. West-
ern civilization is, however, successively
becoming more risk avoiding and con-
sensual. This culture does not fit in with
the ideals that have to be pursued by the
Western soldier, if he is to carry out his
tasks. In this context, it should be noted
that governments sometimes need to send
their soldiers into harm’s way and doing
so against the will of public opinion.

Some Thoughts on Post-Iraq Security Policy, War
and Warriors
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