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TIDSKRIFT

A vtalet om de konventionella styr-
 korna i Europa – CFE-avtalet eller
 ofta bara CFE – slöts 1990 mellan

de två allianser som då dominerade
säkerhetspolitiskt och militärt i Europa.
Anmärkningsvärt är att förhandlingen
kunde genomföras på mindre än två år.
Visserligen föregicks själva förhandlingen
av ungefär två års konsultationer paral-
lellt med vad som då kallades uppföljnings-
möte och som Konferensen för säkerhet
och samarbete i Europa – numera OSSE –
höll i Wien 1986 –1989. CFE-avtalet var
onekligen ett genombrott för konventio-
nell rustningskontroll i Europa. Jämfört med
den ”långbänk” som MBFR-förhand-
lingen hade utgjort i mer än 15 år var fram-
stegen både snabba och radikala. Detta
berodde främst på den politiska utveck-
lingen i f d Sovjetunionen men också på
hur själva problemet angreps.

Innehållet också viktigt
Ett viktigt och kanske avgörande steg var
att de stater som deltog i konsultationer-
na och förhandlingarna kunde enas om att
behandla påtagliga faktorer i form av exis-
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terande vapensystem som var av avgö-
rande betydelse för stora offensiva opera-
tioner med konventionella stridskrafter.
NATO och WP kunde också enas om ett
mål, d v s en militär balans på avsevärt
lägre nivå, och ett tillämpningsområde som
sträckte sig från Atlanten till Ural. Det var
i stort sett samma område som gällde för
de förtroende- och säkerhetsskapande åt-
gärder, CSBM, som hade förhandlats un-
der Stockholmskonferensen 1984 – 1986.
Detta område, ATTU, var strategiskt sett
mer relevant än det mycket mindre område
som MBFR-förhandlingen hade täckt.

Vapensystemen – stridsvagnar, pan-
sarfordon av annat slag, artilleripjäser,
attackhelikoptrar samt stridsflygplan –
ansågs också vara verifierbara, vilket var
ett oeftergivligt krav från NATO-sidan.
Sammanfattande benämning på dessa va-
pensystem blev TLE, en förkortning som
kommer från Treaty Limited Equipment. Ett
kompakt motstånd från USA och andra
väststater förhindrade att sjöstrids-
krafterna och deras vapensystem alls kom
att omfattas.
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Överlever CFE?
Det kan vara svårt att med dagens europe-
iska verklighet som bakgrund känna igen
de starka motiv som på 1980-talet fanns
bakom CFE-avtalet. Motsättningarna i Eu-
ropa liksom den militära balansen där står
inte längre i fokus. Under senare år har de
flestas blickar riktats utanför vår kontinent.
Kampen mot terrorismen och krigen i Af-
ghanistan och Irak har stått i förgrunden.
Båda har kännetecknats av en i hög grad
asymmetrisk krigföring. Kanske kan man
beskriva CFE-avtalet som kulmen på den
symmetriska krigföringsidé som de starka
konventionella stridskrafterna represente-
rade under det kalla kriget.

Emellertid gjorde de omvälvande sä-
kerhetspolitiska förändringarna i Europa
att grundvalen för CFE blev inaktuell. Sov-
jetunionen och Warszawapakten upplös-
tes, Tyskland enades och ett antal nya sta-
ter trädde in på arenan. Den konventio-
nella styrkebalans på lägre nivåer mellan
två allianser som CFE- avtalet syftade till
existerade inte längre. Man var överens om
att åtgärder behövde vidtas för att så vitt
möjligt ge avtalet en realistisk roll i det nya
Europa. Det krävdes en anpassning till den
nya situationen och det skedde genom att
just ett anpassat avtal antogs vid OSSE:s
toppmöte i Istanbul 1999. Kanske kan det
tyckas märkligt att staterna, mot bakgrund
av den förändrade situationen och fram-
stegen inom konventionell rustningskon-
troll inte lät CFE självdö utan istället beto-
nar avtalets fortsatta säkerhetspolitiska
betydelse. Fortfarande kallas det en grund-
bult för europeisk säkerhet och en del av
den europeiska integrationen. Det kan bl a

bero på att parterna inser att säkerhetspo-
litiska avtal måste ses i ett långt perspek-
tiv och inte bara i ljuset av positiva för-
ändringar som i värsta fall kan vara över-
gående. Det anpassade avtalet har ännu
inte trätt i kraft på grund av fördröjd ratifi-
cering. Man kan dock inte utesluta att det
förhållandet, trots de vackra orden, kan
komma att hota avtalets själva överlevnad.

Nya NATO-stater – nya CFE-
stater?
Sju stater inbjöds i november 2002 att bli
medlemmar av NATO senast vid alliansens
planerade toppmöte i juni 2004. Tre av dem
är tidigare medlemmar av WP och som så-
dana redan anslutna till 1990 års CFE-av-
tal. Fyra av de sju står utanför avtalet; de
tre baltiska staterna och Slovenien. Det
senare landet ingick i Jugoslavien och ef-
tersom bara de stater som var medlemmar
av de två allianserna omfattas av avtalet
står Slovenien utanför CFE. Mer intressant
från svensk synpunkt är att våra grannar
på andra sidan Östersjön – Estland, Lett-
land och Litauen – också står utanför av-
talet. Deras territorier skulle egentligen ha
omfattats, dessa stater utgjorde ju huvud-
delen av det gamla sovjetiska Baltiska
militärområdet som bildades redan 1940.
Men under den process som ledde till att
de baltiska staterna återfick sin självstän-
dighet motsatte de sig att deras territorier
skulle omfattas av CFE. Anledningen var
främst att man från baltisk sida fruktade
att CFE på något sätt skulle kunna legiti-
mera en fortsatt sovjetisk militär närvaro
även efter självständigheten. 1990 års av-
tal innebär ju inga särskilda begränsningar
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i fråga om utländsk truppnärvaro så länge
som den inte medför att den nivå som gäl-
ler för respektive zon överskrids. Inte hel-
ler ville balterna ge Moskva något direkt
inflytande över den upprustning från ing-
enting som man ansåg sig så väl behöva.

I dagens säkerhetspolitiska situation
accepterar Ryssland efter en del krumbuk-
ter att de baltiska staterna ansluts till
NATO. Det borde i och för sig inte vara
någon stor nyhet, redan i slutakten från
Helsingfors 1975 formulerade OSSE-sta-
terna rätten att tillhöra eller inte tillhöra in-
ternationella organisationer eller allianser,
liksom att vara neutrala. Nu har Moskva
också tydligt signalerat sitt intresse för att
de baltiska staterna ansluts till CFE-avta-
let. Mot bakgrund av historiska erfaren-
heter är det ett ryskt intresse att det inte
finns några ”svarta hål” strax utanför lan-
dets gränser som skulle kunna fyllas med
offensiva militära styrkor. Ryssland kan
också ställa krav på de nya medlemmarna,
de skall nämligen antas genom konsensus.
Det finns ingen automatisk koppling mel-
lan inträde i NATO och anslutning till CFE.
Baltisk anslutning förefaller emellertid san-
nolik under förutsättning att det anpas-
sade avtalet träder i kraft. I så fall aktuali-
seras dels frågor som har att göra med eu-
ropeisk stabilitet i allmänhet, dels förhål-
landen som direkt påverkar de baltiska sta-
ternas och Rysslands säkerhet. Därmed
påverkas situationen i Östersjöområdet,
där Sverige är den största strandägaren.
Först sedan ratificeringen är klar öppnas
emellertid avtalet för nya stater. Skulle den
processen inte vara genomförd i tid, nå-

got som just nu förefaller osannolikt, kan
spelet om de baltiska staternas inträde i
både NATO och CFE få en ny dimension.
Men sannolikt får Moskva acceptera att
de nya NATO-staterna står utanför CFE
åtminstone temporärt.

Mot den här bakgrunden förtjänar den
skrift som Zdzislaw Lachowski gav ut för
ett drygt år sedan med titeln The Adapted
CFE Treaty and the Admission of the
Baltic States to NATO, SIPRI, Stockholm,
december 2002, att läsas och diskuteras.
Lachowski är också ovanligt väl lämpad
att behandla ett sådant ämne. Han arbetar
sedan flera år vid SIPRI med just konven-
tionell rustningskontroll och är institutets
expert på CFE. Detta arbete ha bl a resulte-
rat i artiklar om ämnet i en rad av SIPRI:s
årsböcker ända från mitten av 1990-talet.
Den behändiga skriften är en nyttig ana-
lys av hur CFE-avtalet utvecklats under
de år som gått sedan 1990. Den är samti-
digt en påminnelse om att inte ens i Eu-
ropa tog historien slut i och med att det
kalla kriget avblåstes. Särskilt viktig är ana-
lysen mot bakgrund av de genomgripande
förändringarna i Europa. Dessutom inne-
håller skriften en inofficiell text till det an-
passade avtalet.  Lachowski är emellertid
inte ensam om att ha synat denna utveck-
ling från bl a baltisk utgångspunkt. Redan
för tre år sedan gav Klaus Bolving ut bo-
ken Baltic CFE Membership, DUPI,
Copenhagen 2001. Bolving är dansk sä-
kerhetspolitisk forskare och sjöofficer som
har specialiserat sig på CFE och Östersjö-
området.
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Tak och flexibilitet i stället för
zoner
Den mest grundläggande förändringen är
att de zoner som 1990 års CFE-avtal byg-
ger på avskaffas i 1999 års anpassade av-
tal. Zonerna ersätts med nationella och
territoriella tak för de enskilda CFE-staterna.
Ansvaret flyttas därmed från de ursprung-
liga allianserna till de enskilda staterna.
Taken är på sitt sätt mer rigida konstruk-
tioner än zonerna genom att de bestämmer
det nationella högsta innehavet av TLE
respektive den högsta mängd av TLE som
totalt får finnas inom en stats territorium,
både egna och stationerade sådana. Men
för att dämpa effekterna av taken innehål-
ler avtalet också flexibilitet. Så får t ex ta-
ken överskridas om en militär operation
genomförs på grundval av ett beslut av
FN eller OSSE. Men särskilt viktiga är de
bestämmelser som medger att de territori-
ella taken får överskridas tillfälligt genom
gruppering av förband med TLE. Genom
dessa regler får CFE-staterna möjlighet att
genomföra större övningar och kris-
hantering med militära medel som i ett för-
sämrat militärpolitiskt läge kan ha stor be-
tydelse för europeisk säkerhet. Avtalet
medger dels en Basic Temporary Deploy-
ment (BTD), dels en Exceptional Tempo-
rary Deployment (ETD). Det antal TLE
som högst får ingå i de två alternativen
anges noga i texten. Alternativet Basic mot-
svarar närmast en division och alternati-
vet Exceptional kan jämföras med två di-
visioner eller t o m en armékår. Begreppet
Temporary definieras inte när det gäller
grupperingarna, något som får anses öka
handlingsfriheten.

Huruvida de styrkor som motsvarar
TLE- antalen i BTD respektive ETD kan
vara tillräckliga för att hantera främst en
allvarlig kris kan naturligtvis diskuteras.
Utgången av en sådan diskussion beror i
hög grad på hur man uppfattar det interna
eller externa hot en stat kan komma att ut-
sättas för. Men styrkorna bör ses i relation
till både det förändrade säkerhetspolitiska
läget i Europa och den militärtekniska ut-
vecklingen. Tillgången på förband utrus-
tade med TLE är i dag betydligt mindre än
under det kalla kriget. Andra faktorer som
lednings- och underrättelsesystem i vid
bemärkelse liksom luftburna vapen har fått
alltmer ökad betydelse. Uppgiften behö-
ver inte heller ses enbart eller ens främst
som ett uppdrag att vinna ett konventio-
nellt krig. Minst lika viktigt är att kunna
projicera stabilitet och demonstrera en
avskräckande förmåga. Men för detta
krävs en trovärdig operativ förmåga och
en militär infrastruktur som gör det möjligt
för en stat att ta emot aktuellt förstärk-
ningsalternativ. Men CFE-avtalet är i sig
självt ingen operativ aktör som kan grup-
pera styrkor inom olika delar av Europa. I
praktiken är det NATO, eller en grupp av
stater inom alliansen, som tillförsäkras
handlingsfrihet genom avtalets flexibilitet.
I framtiden kan det också gälla för EU.

Man kan anta att både frågan om tak,
såväl nationella som territoriella, och
flexibiliteten i form av de tillfälliga gruppe-
ringarna kommer upp på förhandlingsbor-
det i samband med anslutningen av nya
CFE-stater. Erfarenheterna från NATO:s
utvidgning 1999 talar för en sådan slut-
sats, trots att det inte finns någon auto-
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matisk koppling mellan medlemskap i
NATO och CFE. Då var Polen, Tjeckien
och Ungern beredda att underkasta sig
vissa begränsningar och NATO deklare-
rade dessutom att alliansen inte hade för
avsikt att permanent basera större konven-
tionella stridskrafter eller kärnvapen på de
nya medlemmarnas territorier. Dessa sta-
ter var å sin sida angelägna om rätten att
motta ovan nämnda ETD – detta trots de
relativt goda relationerna med Ryssland
och de positiva signalerna om utveck-
lingen där.

Militär tillräcklighet för de
baltiska staterna?
En viktig skillnad mellan de baltiska och
centraleuropeiska staternas situation är att
de senare hade ett ”arv” av TLE från tiden
som WP-stater inom CFE att utgå ifrån. Det
gäller i fråga om både hårdvara och avtals-
enliga begränsningar. De baltiska staterna
har i dagens läge ett mycket litet antal TLE
och i kommande överläggningar måste få
andra utgångspunkter än deras aktuella
tillgångar. Lachowski och Bolving analy-
serar det problemet från något olika ut-
gångspunkter. Lachowski granskar de
optioner Ryssland kan ha under en kom-
mande anslutningsförhandling, medan
Bolving undersöker de militära behov som
de baltiska staterna kan bedömas ha. Båda
författarna kommer emellertid in på vad
som kan anses vara militärt tillräckligt,
military sufficiency. Lachowski bygger till
stor del sitt resonemang i detta avseende
på Bolvings framställning.

Bolving understryker i sin analys att
militär tillräcklighet måste vara hörnstenen

för en stats säkerhet samtidigt som han
framhåller att de baltiska staterna knappast
kan åstadkomma något sådant med egna
resurser. De siffror som Bolving nämner
grundas på analyser utförda främst vid den
gemensamma baltiska försvarshögskolan.
Bolving nämner själv ett antal faktorer som
måste vägas in, bl a det faktum att balt-
staterna blir s k frontstater inom NATO,
ett begrepp som i dagens läge knappast
får ges det kalla krigets dramatik. Men en-
ligt Bolving skulle detta förhållande i alla
fall kräva en robust tilldelning av TLE un-
der de nationella taken. Han nämner här
t ex 200 stridsvagnar för vardera Estland
och Lettland och 250 för Litauen. Bolving
gör vidare jämförelser mellan vissa nuva-
rande CFE-stater och de baltiska staterna
för att visa på rimligheten i de siffror han
använder och jämför då bl a ländernas geo-
grafiska omfattning. Själva frågan om vad
som är militärt tillräckligt är emellertid kom-
plicerad och ofta kontroversiell. Inte minst
därför att en militär hotbild mot landet i
fråga måste vägas in i analysen. En sådan
hotbild kan vara nog så subjektiv. Det fö-
refaller därför sannolikt att tak och andra
ramar kommer att granskas och bestämmas
i kommande anslutningsförhandlingar mer
från politiska utgångspunkter än från rent
militära.

Båda författarna anser emellertid att
det är viktigt att de baltiska staterna i den
förhandlingen får tak som medger avse-
värda förstärkningar av de nuvarande
TLE-innehaven. Dessutom måste de, som
de centraleuropeiska stater som anslöts till
NATO 1999, få ta emot tillfälliga gruppe-
ringar av stridskrafter med TLE. Kanske är
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det mest realistiskt att räkna med en kom-
promiss som medger gruppering av en
BTD på vardera statens territorium. En
sådan kompromiss skulle kunna formalise-
ras genom att de baltiska staterna betrak-
tades som ingående i den flankzon som
finns i 1990 års avtal. Särskilda bestäm-
melser för den zonen lever kvar, om än för-
ändrade, i det anpassade avtalet, trots att
zonerna formellt har avskaffats. Bolving
noterar emellertid att varken geografiska
eller historiska argument stöder en sådan
lösning. Sovjetunionens Baltiska militär-
område var sålunda inte avsett att ingå i
flankzonen. Men, som Bolving konstate-
rar, det kommer att bli en politisk diskus-
sion med främst Ryssland som leder fram
till ett lämpligt paket av begränsningar och
flexibilitet.

Finland och Sverige i tur?
Klaus Bolving noterar att Sverige i olika
sammanhang uttalat sig positivt om CFE-
avtalet. Men han har ett intryck av att
Sverige ser avtalet som främst ett arv från
konfrontationen mellan öst och väst un-
der det kalla kriget. Med hänsyn till avta-
lets innehåll är det väl knappast någon
orealistisk beskrivning även om det anpas-
sade avtalet har tagit hänsyn till den poli-
tiska utvecklingen i Europa sedan 1990.
Det är knappast troligt det anpassade av-
tal som fortfarande efter fyra år inte har
ratificerats skulle omförhandlas och få ett
innehåll som skulle bryta med vad som
åstadkoms i det kalla krigets slutskede.
Detta konstaterande torde gälla för både
avtalets hårdvara, d v s berörda vapen-
system, och avtalets ganska begränsade

politiska åtaganden i form av främst
mellanstatliga militära relationer.

Avslutningsvis behandlar Lachowski
kortfattat Finlands och Sveriges inställning
till det anpassade CFE-avtalet. Han note-
rar att när avtalet trätt i kraft och öppnats
för anslutning av nya stater kan det ses
som en alleuropeisk regim. Trycket på län-
der som Sverige och Finland att ansluta
sig kommer då att öka. I deklarationen från
OSSE:s toppmöte 1999 betonas att anslut-
ning av nya stater skulle innebära ökad
säkerhet och stabilitet och det uttalandet
ställde sig både Finland och Sverige
bakom. Lachowski erinrar om att båda län-
derna var negativa till att delta i den
harmoniseringsprocess som ett antal sta-
ter pläderade för åren närmast efter det att
CFE-avtalet hade antagits. Han konstate-
rar att Finland haft speciella svårigheter
beroende på det geografiska läget och en
försvarsmakt som har byggt på ett hemligt
mobiliseringssystem. Det anpassade av-
talet innebär utökad verifikation jämfört
med 1990 års avtal, vilket med ett tradition-
ellt synsätt knappat underlättar en kom-
mande finsk anslutning. Men med dagens
säkerhetspolitiska läge och mot bakgrund
av de stora förändringar som genomförts
såväl i fråga om försvarsmaktens omfatt-
ning och organisation som uppgifter borde
det nu vara både lättare och mer intres-
sant för Sverige att ansluta sig till CFE-
avtalet.

Slutligen kan det vara intressant att
erinra sig att under konsultationerna i Wien
1987-88 mellan NATO och WP om CFE-
förhandlingarna arbetade Sverige och Fin-
land energiskt inom OSSE för att Europas
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neutrala och alliansfria stater skulle få delta
i de kommande förhandlingarna. Motiven
för det agerandet var flera. De två nord-
iska länderna ansåg att det kunde finnas
en risk för att Europas stater kunde komma
att delas upp säkerhetspolitiskt i ett A-lag
och ett B-lag. Även om deltagarna i för-
handlingarna försäkrade att de neutrala
staternas militära resurser på intet sätt
skulle beröras, var det sannolikt att andra
militärpolitiska förhållanden som direkt

berörde dessa stater kom att behandlas.
Den uppfattningen får väl anses ha bekräf-
tats genom det komplicerade agerandet vid
mitten av 1990-talet beträffande f d flank-
zonen. Men på grund av främst ameri-
kanskt motstånd kom de neutrala staterna
att stå utanför själva CFE-förhandlingen,
även om de fick omfattande information
och viss möjlighet att föra fram sina syn-
punkter.

The article above is a review essay in which
two books on CFE matters are introduced
to a somewhat wider readership: Klaus Bol-
ving’s Baltic CFE Membership (DUPI,
Copenhagen 200l) and Zdzislaw Lachow-
ski’s The Adapted CFE Treaty and the
Admission of the Baltic States to NATO
(SIPRI, Stockholm, December 2002). Both
authors deal with a question of current
interest to Sweden in spite of the fact that
Sweden remains outside the treaty. The
CFE states have so far not been able to
ratify the Adapted Treaty in the more than
four years which have elapsed since it was
signed in Istanbul in November 1999. This
may in itself constitute a threat to the
Treaty’s very survival. However, the Treaty
is still described as a cornerstone of Euro-
pean security. What draws the interest to

this field of security policy, not least from
a Swedish point of view, is the imminent
admission to NATO of Sweden’s
neighbours on the other side of the Baltic
Sea. The development there can directly
influence Swedish security. There is no
automatic link between membership of
NATO and being a signatory to the CFE
Treaty, but Russia has expressed strong
interest in the inclusion of the Baltic Sta-
tes in the CFE Treaty. Of great interest to
Sweden and other Baltic littoral states is
on what conditions these states will
become parties to the treaty. Most impor-
tant are the ceilings, national and territo-
rial, and the allowed flexibility. The latter,
together with the ceilings, will play an
important role for stability and security in
the Baltic Sea region.

The Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
(CFE) – What Next?

by Colonel Bertil Johansson
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