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Det är vår tids krisområde i särklass. 
Mellersta Östern! En gång var 
det här som människor tyckte att 

Orienten mötte västerlandet med mystik, 
lockelser, djupa slöjor och dolkar i natten. 
Fördomar och förutfattade meningar var 
legio. Numera räcker med att nämna nam-
net, och alla lär bara tänka på problem och 
elände som kommer oss till mötes i dystra 
mediarapporter. 

Av den varan finns det gott om också i 
årets upplaga av Strategisk Årsbok, nu-
mera tillkommen i samarbete mellan den 
finländska och den svenska försvarshög-
skolan. Men där finns även annat, tankar 
om vad som skulle behövas och borde 
göras för öppna ett försiktigt mått av hopp 
om en något mindre nermörk framtid.

Ett faktum är att det har tagits flera 
initiativ för att bryta decennier av låsta 
motsättningar mellan områdets länder och 
mellan dem och andra grupperingar. USA 
inledde i kölvattnet på den 11 september 
med att proklamera en ny ambition: ”Grea-
ter Middle East Initiative”. EU ville vara 

med på ett hörn med sitt ”A Wider Europe 
Neighbourhood Programme”, och slutligen 
aktualiserades gemensamt av européer 
och amerikaner ett ”Broader Middle East 
and North Africa Intiative”. Alla har som 
samma strategiska mål att skapa förut-
sättningar för ett stabilt, välmående och 
demokratiskt Mellersta Östern.

Dessvärre har USA gjort ont värre med 
sina krig mot terrorn och i Irak. Men su-
permakten förblir likafullt en ofrånkomlig 
faktor, en nödvändig deltagare i strävan att 
skapa och befästa fredliga förhållanden i 
regionen. Och EU behöver vara aktivt med, 
inte som rival utan som partner till ameri-
kanarna. Det är grovt förenklat några ofta 
återkommande tankespår i den nya årsbo-
ken. Men det rör sig mer om önskningar, 
byggda på olika analytiska ansatser, än 
om konkret utvecklade förslag till praktisk 
handling i det korta perspektivet.

På vad sätt kan Sverige och Finland 
medverka i nobla ansträngningar? Vilka 
bestämda ställningstaganden krävs av 
länderna, och hur måste de gå vidare från 
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en sådan grund? Sådana burdusa rekom-
mendationer får man leta efter. Till exem-
pel en med åren alltmer regeringskritisk 
bedömare som akademiledamoten Sverker 
Åström, med sina krav på en beslutsam 
svensk hållning mot USA:s och Israels 
säkerhetspolitik, lär inte tycka att försvars-
högskolorna har haft mycket att komma 
med i policyväg.

Det var det mer av när serien strategiska 
årsböcker år 2000 startade med Svenska 
intressen, strategier för ett nytt Europa. 
Boken beskrevs den gången som det första 
samlade resultatet av det strategiska forsk-
ningsprogrammet vid FHS. Dess viktigaste 
funktion angavs vara att öka den svenska 
förmågan att utarbeta relevanta strategier 
med två delmål: att bedriva forskning av 
betydelse för skolans utbildning, respek-
tive att lämna faktiska bidrag som stöd 
till svenskt agerande, d v s handlingsre-
kommendationer inför framtiden. Fem år 
senare nöjer man sig med att ange seriens 
syfte som ett bidrag till en öppenhjärtig 
och sakligt motiverad debatt.

Innehållet har breddats, samtidigt som 
fortsättningen har skrivits på engelska. 
Teman har i tur och ordning varit ”det bal-
tiska rummet”, den transatlantiska länken, 
säkerhet i Europa och Medelhavet och 
en ny nordisk säkerhetsdagordning (den 
sista för första gången tillsammans med 
finländarna). Omfånget har vuxit nästan 
oroande: från startens tio kapitel och 180 
sidor till årets tjugoen kapitel och 457 
sidor. Kanske svårare då att hålla ihop 
innehållet till något överskådligt matnyttigt 
för jäktade beslutsfattare.

Historien och vi
I gengäld erbjuds läsaren en påfallande 
bred problembeskrivning, med en sti-
mulerande introduktion skriven som en 
historisk exposé av en av redaktörerna, 
ledamoten professor Bo Huldt. Han börjar 
redan i inledningsorden med en sanning 
som ofta går förlorad i dagsdebatten: med 
Mellersta Östern delar vi, européerna, 
begynnelsen. Våra rötter finns också här, i 
den ”bördiga halvmånen”, Mesopotamien 
och Mindre Asien – dagens Turkiet. Det 
borde ha kvar en betydelse för vår syn på 
EU-kandidaten Turkiet, liksom hela vår 
inlevelse och vilja att medverka i lösningar 
på regionens problem. 

Vi i västvärlden skulle inte vara där vi är, 
om inte det under tidig medeltid förlorade 
sambandet med det förflutna hade räddats 
av lärda arabiska centra över till Bologna, 
Paris och Oxford, som Huldt formulerar 
det. Samtidigt har minnet av ett ärorikt 
förflutet, med kalifatet i Bagdad som en 
dåtida världshuvudstad, blivit en tung 
börda för araber som bevittnat västvärlden 
uppgång och de egna förlorade väldena, 
kalifatet och det ottomanska sultanatet. 
Hur har det kunnat bli så att araberna, och 
de sanna troende, har fallit tillbaka och 
reducerats till relativ obetydlighet? I den 
frågan ryms mycket av drivkrafterna till 
dagens oroande islamism och terror.

Med breda penseltag beskriver Huldt ut-
vecklingen, inledd med brittisk och fransk 
kolonialisering efter första världskriget, 
och därefter med en avkolonialisering, 
som efterlämnade en fragmenterad region. 
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Ingen ensam stat nådde överhet över de 
andra, och de drogs alla ut på det kalla 
krigets scen, med USA som en allt starkare 
intressent. Ansatser att ena länderna har 
misslyckats, av Arab League likväl som 
under väststormakters försök att skapa 
allierade nätverk. Och slutet på det kalla 
kriget hade en mycket mer begränsad ef-
fekt på Mellersta Östern än på Europa, där 
det mesta ändrades, eller globalt.

Själva begreppet Mellersta Östern är pro-
blematiskt, fastslår Huldt. De flesta av oss 
tänker på Israel och arabländerna. Andra 
inkluderar alla aktörer från Mauretanien till 
Afghanistan. I den nya terminologin kring 
krisregionen Mellersta Östern, ”greater”, 
”wider” eller ”broader”, ser Huldt, inte 
bara ett erkännande av lägets allvar utan 
även ett nytt hopp om att problemen skall 
kunna hanteras och kanske lösas.

Efter den 11 september gick Washing-
tons mål, bortom hämnd på al-Qaida och 
tillbakahållande, ut på att inte bara rulla  
fienden bakåt utan totalt förgöra honom; 
vad Huldt kallar en andra världskrigs-stra-
tegi. Motsättningarna kring det amerikan-
ska anfallet i Irak har tenderat att placera 
Saddam Husseins skräckvälde i skuggan, 
skriver han. Människor vill få ett slut på 
hela saken. Diktatorns utmanande och 
slingriga hållning hade devalverat allas 
status – säkerhetsrådets, dess medlemmars, 
FN-sekretariatets och det internationella 
samfundets.

En UNDP-rapport 2002-2004 skulle 
kunna ses som en bekräftelse på att arab-
världen har misslyckats i sitt möte med 
framtiden, tagit en felaktig rörelse bort från 

demokrati, mänskliga rättigheter, pluralism 
och liberal kapitalism. Huldt ifrågasätter 
Bush-administrationens omdaningspro-
gram men inte dess omfattning och vision. 
Det amerikanska strategiska perspektivet 
pekar hur som helst ut en stor region med 
brister i sammanhang, enighet och iden-
titet, såvida inte ett sådant sammanhang 
framtvingas på det ena eller andra sättet, 
genom amerikansk framgång eller ett 
misslyckande.

Man kan hävda att det finns en växande 
vind av förändring, tecken på att saker 
händer och regionen kommer ut ur sitt 
djupfrysta tillstånd. Detta med amerikaner-
nas väpnade ingripande i Afghanistan och 
Irak som viktiga faktorer, skriver Huldt, 
låt vara att det inte än är möjligt att avgöra 
om Bushs strategi på något sätt kommer 
att fungera.

I det korta perspektivet gäller utmaning-
arna en uppgörelse Israel–palestinierna, 
återuppbyggnad av Irak, nationsbygge i 
Afghanistan och frågan om Irans nukleära 
ambitioner, jämte dess roll i både det re- 
gionala samfundet och det internationella. 
I ett större, längre perspektiv framträder 
andra frågor: social och politisk struktur, 
förändring och modernisering. I en vidare 
mening kallar Huldt den nuvarande situa-
tionen för en ”strid om regionens själ”. 

Scenen
Visst utrymme har här ägnats åt ett referat 
av redaktörens introduktion, vilket ofrån-
komligen går ut över en diskussion kring 
de tjugofyra kapitelförfattarnas bidrag. 
Det blir förstås orättvist, men ett faktum 
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är att Bo Huldt i sin medryckande elegans 
får med det essentiella i vad de andra har 
att bidra med.

Alltnog, framställningen inleds med tre 
kapitel avsedda att etablera scenen för den 
nya årsbokens innehåll, skrivna av en brit-
tisk forskare och två kända svenska debat-
törer, varav särskilt den ene, Jan Hjärpe, 
ofta har mött kritik bland Israelvänner. 

Den andre, Ingmar Karlsson, fastslår 
att George W Bush inte kommer att få 
som han vill. Som en historiens ironi 
kommer det att visa sig att presidenten 
med ockupationen av Irak och stödet till 
Israels expansionspolitik och annektering 
av östra Jerusalem har lagt en solid grund 
för demokratiskt valda antiamerikanska 
regeringar i alla muslimska stater från 
Indonesien till Senegal. 

Iraks militära kollaps stärkte enligt 
Karlsson Usama bin Ladins argument att 
varken en sekulär modell eller arabisk 
nationalism kan befria den muslimska 
världen, utan att lösningen snarare ligger 
i islam och en permanent våldsam militär 
jihad. Och med invasionen av Irak har 
utsikten såväl att skapa en blomstrande de-
mokrati av västmodell som att vinna kriget 
malts ned i grunden (likt skyskraporna på 
Manhattan). 

Lika pessimistisk om Bushs möjligheter 
är Rosemary Hollis, dock något mer aka-
demiskt försiktig och trevande, medan Jan 
Hjärpe framför allt tar fasta på vad han kal-
lar tre falska antaganden. Religiös identitet 
är sällan en avgörande faktor i Mellersta 
Östern, religioner är inga konstanter utan 
förändras, ges andra urval och tolkningar, 

religionen representeras inte av sina ledare 
– deras uttalanden har lågt prognosvärde.

Frågorna
I ett andra avsnitt om mjuka och hårda 
frågor möter vi först Assia Alaoui från 
Marocko. Som ledamot av en av förre ord-
föranden för EU-kommissionen Romani 
Prodi tillsatt av ”High Level Advisory Gro-
up” markerar hon att gruppen inte är naiv 
och tror att en dialog över kulturgränser gör 
slut på konflikter och spänning. Dialogen 
är varken en lösning eller ett mål i sig utan 
snarare ett operativt sätt att få samverkan 
att övervinna konfrontation och tolerans att  
få överhanden över konflikt. Låt oss starta 
nu! lyder manande slutord.

Amerikanskan Loretta Napoleoni hävdar 
att de islamiska ekonomiska systemen i 
kontrast till västekonomierna har tjänat 
på kriget mot terrorn efter 11 september. 
Det finns ett stigande antal belägg för att 
terrornätverkens finansiärer inte har jagats 
bort utan vunnit på kriget. Vita huset kan 
komma att upptäcka att fiendens drivkraft 
inte är religiös indoktrinering utan över-
skott av petrodollar och börsspekulation. 

En grupp forskare vid finländska FHS 
finner drivkraften till regionens konflikter 
och oro i energin. När oljan och gasen tar 
slut kommer omvärldens intresse för re-
gionen gå ned och därmed den strategiska 
betydelsen av ett större Mellersta Östern 
och Centralasien. 

Nedrustningsveteranen Jan Prawitz 
slutar en bred genomgång av läget för 
massförstörelsevapen i Mellersta Östern 
med en förhoppning om en organisation 
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för samarbete och genomskinlighet när 
det gäller nukleär energiproduktion för 
fredliga syften i regionen, i stil med Eur-
atom i Europa.

Aktörer
Härnäst följer en grupp författare i ett av-
snitt om regionala aktörer, en länderanalys. 
Först ur är Kristina Ohlsson som analyserar 
utmaningarna för den palestinska ledning-
en efter Yassir Arafats död. Bl a uppehåller 
hon sig vid vad EU kan göra om unionen 
verkligen vill vara med i Mellersta Östern-
processen. EU liksom FN måste inse att 
Israel är förutbestämt att förlora alla, eller 
delar av, ockuperade områden, Palestina-
araberna å andra sidan kommer aldrig att 
tillåtas rätten till ett återvändande. 

Nyckeln till framgång för den pales-
tinska ledningen hålls delvis av Israel. 
Sharonplanen – med de i augusti 2005 
framgångsrika utrymningarna av bosätt-
ningar i framför allt Gaza – bör ses som 
en aptitretare inför det stora problemet: 
Jordans västra strand. Men om Israel inte 
inser vad som utlöser folkligt palestinskt 
stöd för terror och våld eller inte erkänner 
vilka åtgärder som skapar hinder för fred, 
så har USA ett stort ansvar för att inse båda 
delarna och pressa Israel att ha tålamod 
med de nya palestinska ledarna. Kvar står 
att en bristande vilja hos parterna själva 
aldrig kan ersättas av det internationella 
samfundets vilja eller förhoppningar.

Israelen Shai Feldman spinner i sitt 
kapitel vidare på att Israel står inför ett 
strategiskt vägval. Han konstaterar att se-
parationspolitiken gentemot palestinierna 

(muren) påskyndades av två strategiskt-
operationella antaganden: att man inte 
hade någon förhandlingspartner i Arafat 
och att Bush skulle avhålla sig från att 
bringa parterna till en förhandlingslösning. 
Nu har andra krafter efterträtt Arafat, och 
Bush kan komma att engagera sig mer 
som fredsmäklare, bl a för att stödja sin 
allierade Tony Blair och överbrygga den 
transatlantiska klyftan över Irak. Feldman 
pekar dock på att såväl Ariel Sharon som 
Arafats efterträdare måste övervinna intern 
opposition. 

Förre Irakambassadören Henrik Amnéus 
och finländaren Juha-Antero Puistola dis-
kuterar Iraks bekymmer. Utan påfallande 
stark optimism ser de en fungerande reger-
ing, en känsla av nationell stolthet, rimligt 
samarbete med internationella styrkor 
och tillförlitligt underrättelsearbete som 
verktyg mot terrorism. Men motståndet 
kommer att fortsätta, om det så bara är ett 
litet antal irakier som känner sitt land ocku-
perat av främmande makt. Det kan fördröja 
rekonstruktionen av Irak i åratal.

Till en något ljusare bild bidrar de båda 
följande kapitlen om två viktiga länder. 

För Egyptens räkning hyser den pension-
erade generalen Mohamed Kadry Said, 
teknisk rådgivare på hög nivå, inga tvivel 
om att hans land fortsätter att vara en aktiv 
deltagare på alla fronter i Mellersta Östern. 
Han beskriver Egypten som engagerat i 
kampen mot terrorism, i rekonstruktionen 
av Irak, i att lösa den humanitära krisen i 
Darfur och bringa stabilitet i Sudan liksom 
slutligen i att investera i varje potentiell 
framgång i Gaza för ett omfattande genom-
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förande av Bushs färdplan med en slutlig 
lösning av konflikten Israel-Palestina som 
målet.

När det gäller oljelandet framför alla 
andra, Saudiarabien vars framtid bekym-
rar många, anser Marianne Laanatza att 
den regerande kungafamiljen är starkt 
medveten om samhällsproblemen. Man är 
besluten att agera pragmatiskt för att öppna 
scenen för många fler invånares deltagande 
och genomföra allehanda reformer som 
är nödvändiga för att säkerställa stabilitet 
och utveckling. Det är för tidigt att vara 
säker på utgången, med omskolningen av 
studenter från religiösa skolor och uni-
versitet som en avgörande uppgift. Men 
denna erfarna specialist beräknar ändå att 
stabiliteten kan fortsätta och inga drama-
tiska förändringar äga rum, åtminstone 
inte sådana som baseras på något slag av 
al-Qaidabetonat uppror.

Iran inger många mer akut oro. Marcus 
Mohlin från FHS noterar i sin uppsats att 
landet saknar politiska eller territoriella 
ambitioner i regionen. Irans ambitioner är 
tvärtom primärt defensiva, medan strategi-
erna är offensiva: att söka ökat inflytande 
för att säkra makten på den inhemska 
fronten och vidmakthålla den islamiska 
revolutionen. Det är skälet bakom Irans be-
tydelse idag och varför Iran förblir ett hot 
mot regional stabilitet i en nära framtid.

Ställer vi då slutligen för höga krav på att 
ett annat nyckelland, Turkiet, till sist blir 
den pålitliga brygga mellan väst och den 
muslimska världen som det aldrig riktigt 
blev under det kalla kriget? Ankarapro-
fessorn Duygu Bazoglu Sezer avslutar 

sin stora Mellersta Östern-översikt med 
att Turkiet snabbt är på väg in i ett mer 
demokratiskt, öppet och tolerant politiskt 
system efter en serie drastiska reformer de 
senaste fem åren. Vågar EU och kurderna 
ta fasta på det? 

Efter det tidiga strikta vidhållandet 
av principen om sekularism – arvet från 
Atatürk – har den turkiska staten enligt 
författaren blivit mer liberal när det gäl-
ler islams plats i samhället. För denna 
bidragsgivare är det turkiska exemplet 
kanske mest viktigt som belägg för att de-
mokrati och islam inte ömsesidigt utesluter 
varandra. Inför en hejdlös antiamerikanism 
i stora delar av den muslimska världen, 
inklusive de mest folkrika Pakistan, Iran 
och Indonesien, framstår för turkiska le-
dare och intellektuella EU som en mindre 
skrämmande potentiell partner för för-
ändring och modernisering. Men modell 
tvekar Turkiet att vara. Brobyggarrollen 
verkar lämpligare som mer subtil, mindre 
arrogant och ingeende en känsla av likvär-
dighet mellan potentiella partner.

Utkanterna
Därmed övergår årsboken till ett avsnitt om 
Mellersta Österns utkantsländer. 

Ifråga om Centralasien finner Lena Jon-
son ännu ingen ”Mellersta Östern-process” 
i fullt sving, definierad som växande identi-
tet och solidaritet med muslimer som lider 
i kampen mot väst, mer negativ hållning 
till USA och en spridning av nätverk av 
extremister och terrorister. Den processen 
är det i allas intresse att undvika, skriver 
hon. Ryssland är inte i stånd att hjälpa till 
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att hejda spridningen av en radikal isla-
mism. USA:s engagemang är viktigt för 
utvecklingen, och ett amerikanskt tillbaka-
dragande kunde skapa allvarlig instabilitet. 
Men om USA misslyckas med att uppfylla 
folkliga förväntningar i Centralasien, Af-
ghanistan eller Irak kommer den radikala 
islamismen att växa, spår denna expert från 
Utrikespolitiska Institutet. 

Hennes slutsats blir att USA borde 
samarbeta mer aktivt med Europa och 
inte minst Ryssland liksom med Asien. 
Här måste européerna med sin tradition 
av samarbete ta en större roll. Det finns 
en risk att Bushs globala politik för regim-
förändringar – med våld om nödvändigt 
– kan utlösa en inrikespolitisk dynamik i 
Centralasien. Det skulle ge en pågående 
process av starkare muslimsk identitet och 
islamisk solidaritet en antiamerikansk vrid-
ning och provocera ett utbrott av extrema 
idéer och terroristhandlingar – just det som 
USA:s politik avsåg att förhindra.

Mika Kerttunen, lärare vid finländska 
försvarshögskolan, tar som rubrik över 
sitt kapitel en amerikansk formulering om 
”The Middle East, South Asia and Other 
Troubled Spots”, en bild av hur Mellersta 
Östern och Sydasien står mer i fokus än 
andra områden med varierande kriser 
och konflikter. I centrum står förhållandet 
mellan kärnvapenmakterna Indien och 
Pakistan. Han drar ett antal slutsatser: 

Inrikespolitiska faktorer har varit minst 
lika viktiga i nukleär politik som den exter-
na säkerhetspolitiska miljön; anskaffning 
av kärnvapen betyder inte nödvändigtvis 
att ett försvinnande av den ursprungliga 

orsaken leder till vapnens avskaffande; 
demokrati kan förhindra beslut att tillverka 
kärnvapen men verkar också försvåra 
kontroll över och eliminering av dem; 
icke-spridning fordrar ett allt omfattande 
globalt perspektiv och klarare åtaganden 
av alla stater, nukleära likaväl som ickenu-
kleära. Och utmaningar mot nationell och 
internationell säkerhet kan inte önskas bort 
eller hållas avgränsade. Att börja hantera 
dem kräver gemensamma åtaganden om 
samarbetsprocesser och -projekt.

Med sin uppsats om tre giganter och en 
ostadig region (Indien, Ryssland, Kina och 
Centralasien) tar FOI:s Ingolf Kiesow vid. 
Bl a konstaterar han att Kinas behov av mer 
energiråvaror skapar problem till flertalet 
av dess grannar. Rysslands relationer med 
länderna i Mellersta Östern kompliceras 
av dess roll som exportör av olja och gas 
i konkurrens med OPEC-staterna och sär-
skilt Saudiarabien. Indien kan få svårt att 
vidmakthålla sina relationer med Israel, 
om man satsar på fortsatt tillgång till olja 
från Mellersta Östern.

Länken Centralasien-Mellersta Östern 
och Rysslands integrering med Europa 
ökar enligt Kiesow skillnaderna mellan eu-
ropéernas överväganden visavi islam, och 
USA:s. Det kan kräva en mer strukturerad 
och detaljerad dialog om den transatlan-
tiska länken och dess funktion i Mellersta 
Östern och Asien.

Utanför regionen
Slutligen då ett avsnitt om ”aktörerna 
utanför regionen”.

Kan USA eller dess västallierade skapa 
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ett säkerhetssystem i Mellersta Östern, 
som skulle tillåta dem att hålla militära 
styrkor ”bortom horisonten” – samtidigt 
som de måste inse att ekonomi och ett 
signifikativt politiskt engagemang avgörs 
av omständigheter som de inte kan undgå? 
Det är långt ifrån klart, menar den förste 
författaren, USA:s förre NATO-ambas-
sadör Robert E Hunter. Även om det vore 
möjligt skulle det minst krävas ett aktivt 
”förvaltarskap”. Att skapa ett sådant säker-
hetssystem skulle kräva ett brett spektrum 
av politiska och funktionella arrangemang, 
som det skulle ta lång tid att utveckla. 

Man kan fråga sig om något sådant vore 
smakligt för EU. Men en något otålig 
Hunter skriver att vad som skall förena 
västvärlden ifråga om Mellersta Östern 
är något större än nuvarande kiv och 
missförstånd. Det måste vara grunden för 
dialog, diskussion och beslut som för oss 
förbi de senaste få årens svårigheter – och 
det snabbt.

Thérèse Delpech ställer också krav på 
Europa. Det är kanske inte alltid vad man 
väntar sig från franskt håll. Men denna 
specialist på atomfrågor låter sitt kapitel 
utmynna i en önskan om ett mer beslutsamt 
EU. Bara en union med ett vidmakthållet 
åtagande för reformer i Mellersta Östern 
skulle kunna bli en signifikativ aktör vid 
sidan av USA. Mellersta Östern är i ett 
desperat behov av en stabilitetspakt och 
organisation för säkerhet och samarbete. 
Europas erfarenhet av kompromiss, för- 
soning och stabilitet kan inte transplanteras 

dit. Men lärdomar kan dras, skriver Del-
pech, särskilt om man före dess bedömer 
vilka riskerna för och hotet mot fred och 
mänskliga rättigheter är.

Frågan om FN:s roll avslutar årsboken  
med en uppsats av veteranen från finska 
inrikesministeriet Klaus Törnudd. Hans 
genomgång av vad Förenta Nationerna har 
uträttat i Mellersta Östern utmynnar i ett 
resonemang om när konflikter är ohanter-
liga, respektive mogna för en lösning. Om 
man utgår från att mognad sällan är totalt 
för handen eller totalt avlägsen, uppstår 
frågan om en del av en dispyt kan hante-
ras för att på så sätt öka hela problemets 
mognad. Närliggande mål i Mellersta 
Östern måste vara mycket blygsamma: att 
förhindra upptrappning, få människor att 
leva tillsamman med mindre misstro och 
mindre våld. Ibland kan även till synes 
ändlösa konflikter mogna till lösning.

Denna provkarta på åsikter och reso-
nemang visar att Strategisk Årsbok 2005 
har blivit en mäktig volym, kanske något 
som vi i Sverige inte riktigt har haft till-
gång till tidigare. En Edward Said skulle 
måhända finna somliga bidrag vara utslag 
av förkastlig ”orientalism”, och kanske 
hade det varit möjligt att korta i en del av 
de föreliggande bidragen till förmån för 
någon mer kritisk arabisk röst. 

Vad redaktörerna anser sig ha gett be-
slutsfattare att ta fasta på förblir heller inte 
lätt att se. Men varför klaga över något där 
kanske var och en kan hitta ett eller annat 
tankekorn?
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Since the year 2000 the Swedish National 
Defence College has yearly published 
a Strategic Yearbook. At the outset its 
purpose was twofold. There was to be re-
search undertaken as part of the College’s 
educational effort. At the same time the 
editors hoped to contribute to Swedish go-
vernment policy. The first volume, written 
in Swedish, typically called Svenska Intres-
sen (In Sweden’s Intrest), consequently 
dealt with what was called “Strategies for 
a New Europe”. Since then the scope, geo-
graphically and strategically, has changed 
and widened, illustrated by the number of 
yearbooks, all in English, preceding this 
year’s A Wider Middle East.

   The titles of those books were, in or-
der, The Baltic Room, The Trans-Atlantic 
Link, Europe-Mediterranean Security, The 
Northern Security Agenda. In the present 
yearbook, the second in a row written in 
co-operation with the Finnish National 
Defence College, the aim is merely stated 
as contributing to a frank and matter-of-
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fact debate. And the Finnish and Swedish 
governments will probably look in vain 
for guidance concerning their Middle 
East policy.

   On the other hand, the general reader 
interested in foreign policy matters will 
find much food for thought in the twenty-
one chapters dealing with both the Middle 
East and the ”rimland”, written by a 
Nordic-International group of experts. 
Recommended as especially rewarding 
is the broad historical introduction by the 
well-known Swedish Professor of Strategic 
Studies Bo Huldt.

   Is the Middle East a hopeless case? 
Well, several of the yearbook writers point 
out that, as of late, there is ground for some 
cautious hope for a less dark future. What 
is particularly stressed is that the United 
States is an indispensable force for peace, 
democracy and stability. At the same time 
the European Union must do more as an 
active partner to the Americans.


