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TIDSKRIFT

Omvärlden ser ofta Sverige och 
Irland som likasinnade. Vi är små, 
neutrala/militärt alliansfria stater 

som genom åren lämnat ett helhjärtat stöd 
till FN. Vi arbetar aktivt för demokrati och 
mänskliga rättigheter samt nedrustning. 
Bägge ländernas utvecklingsbistånd lig-
ger på en internationell toppnivå. Stödet 
för internationell säkerhet och utveckling 
manifesteras inte minst genom vårt delta-
gande i fredsbevarande insatser. Det går en 
rak linje av nära samverkan från Kongo via 
Cypern till dagens UNMIL-insats i Liberia. 
Men ursprung och förutsättningar skiljer 
sig, vilket också medfört att Försvarsmak-
ten utnyttjas annorlunda på den Gröna ön 
än i Sverige. 

Den 16 april firades nittioårsdagen av 
påskupproret med en stor militärparad ge-
nom centrala Dublin. Det var första gången 
paraden gick av stapeln sedan den inställ-
des i början 1970-talet p g a oroligheterna 
i Nordirland. Dagens irländska yrkesarmé 
har sitt ursprung i Óglaigh na hÉireann 

(Irish Volunteers) som bildades i november 
1913, delvis som ett svar på en protestan-
tisk frivilligstyrka baserad i Ulster. Irish 
Volunteers fick sina elddop i påskupproret 
1916, självständighetskampen 1919/21 
samt inbördeskriget 1922/23. Mitt under 
självständighetskampen tjänstgjorde totalt 
över 200 000 irländska frivilliga (allmän 
värnplikt infördes aldrig på Irland) i den 
brittiska armén under det första världs-
kriget. Även under det andra världskriget 
var irländarna en viktig rekryteringsbas 
både för den brittiska försvarsmakten och 
krigsindustrin trots Irlands neutralitet. Det 
handlade både om gamla traditioner och 
brist på alternativa arbetstillfällen.

Efter självständigheten reducerades den 
reguljära armén till ungefär nuvarande 
numerär. Trots en viss förstärkning under 
andra världskrigets neutralitetsvakt kän-
netecknades perioden fram till 1950-talets 
slut av stagnation och en nedgång i förban-
dens kvalité. 

Medlemskapet i FN 1955 blev en vat-
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tendelare för den unga irländska natio-
nen som fram till dess fört en utpräglat 
isolationistisk utrikespolitik. Den första 
fredsbevarande insatsen – i Kongo 1960 i 
nära kontakt med svenska förband – blev 
en rejäl utmaning. Bristerna i utbildning 
och utrustning avslöjades skoningslöst. 
Den värsta katastrofen inträffade i Niemba 
då nio soldater stupade. Detta blev en 
väckarklocka som inledde utvecklingen 
mot en modern försvarsmakt. Cypern 
blev nästa uppgift. Där stannade irländska 
fredsbevarare i mer än fyrtio år.

Nästa brytpunkt kom i samband med 
våldsutbrottet på Nordirland 1969. Fokus 
flyttades nu till att stödja det civila samhället 
i värnet av den inre säkerheten. Starka för-
band förlades till gränsen. Försvarsmakten 
engagerades vidare för att försvara vitala 
installationer samt för eskort av värde- och 
fångtransporter. Vidare bistod man vid 
desarmering av bomber och sprängme-
del samt gav polisen stöd med flyg- och 
sjöstridskrafter. Militären spelar också en 
viktig bevakningsroll vid toppmöten och 
statsbesök. Den bredare, understödjande 
roll för försvarsmakten som nu diskuteras 
i Sverige är således sedan länge ett faktum 
i Irland. I det läge som uppstod i slutet 
av sextiotalet fanns inget annat val än 
att utnyttja försvarsmakten för att värna 
samhällets säkerhet. Erfarenheterna är 
mycket goda och frågan är på intet sätt 
kontroversiell i Irland.

Dagens försvarsmakt omfattar närmare 
10 500 man, vilket också är det offici-
ella taket idag. Försvarets uppgifter anges 
som

Försvara landet mot väpnat an-
grepp
Bistå det civila samhället
Delta i internationellt fredsbeva-
rande
Fiskeriövervakning

Armén dominerar helt. Flygvapnet är 
mycket litet och marinen snarast en för-
stärkt kustbevakning. Övervakning och 
räddningsinsatser till sjöss är av naturliga 
skäl en angelägen uppgift för en ö-republik 
helt beroende av sjöfarten för sin handel 
och där också fisket spelar en stor roll, inte 
minst inrikespolitiskt. De totala försvarsut-
gifterna ligger på strax under € 1 miljard, 
vilket motsvarar 2,5 % av statsbudgeten. 

Fokus ligger på att skapa välutrustade, 
lätta infanteriförband. En omfattande mo-
derniseringsprocess pågår. Inköp av ny 
materiel motsvarar ca 12 % av budgeten. 
Man prioriterar pansarskyddade fordon, 
förmåga till mörkerstrid, pansarbrytande 
robotar, lätta flygplan och helikoptrar.

Sedan de väpnade oroligheterna på 
Nordirland upphört, framstår internatio-
nellt fredsbevarande som den domine-
rande och dimensionerande uppgiften. Två 
tredjedelar av försvarsmaktens personal 
har tjänstgjort utomlands. För officerare 
och underofficerare är siffran 85 %! Re-
gelmässigt befinner sig närmare 10 % av 
personalen utomlands.

Av historiska och inrikespolitiska skäl 
har Irland haft en mycket strikt hållning 
till internationella engagemang utanför 
FN. NATO-medlemskap avvisas bestämt, 
och det förekommer knappast någon debatt 

•

•
•

•
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i frågan. Förklaringen är främst politisk. 
Neutraliteten var ett naturligt val efter 
självständigheten. Och man kunde defini-
tivt inte gå med i den västliga försvarsal-
liansen, så länge den forna kolonialmakten 
Storbritannien hade trupp i Nordirland. 
Men säkert spelade också det skyddade 
läget rent geopolitiskt in.

Irland var därför inledningsvis mycket 
avvaktande till samarbetet med NATO 
inom ramen för Partnerskap för Fred. 
Likaså var man sent ute beträffande EU:s 
snabbinsatsstyrkor. När beslutet äntligen 
togs, skedde det med uttrycklig hänvisning 
till önskemål från FN och inte minst från 
generalsekreterare Annan personligen.

Likaså finns som en restpost från själv-
ständighetskampen och inbördeskriget 
ett konstitutionellt förbud mot utländska 
förband – ”det finns bara en armé ” – på 
irländsk mark, även för övningsändamål. 
Det finns också ett lagligt förbud för sam-
övning utomlands, vilket man nu är i färd 
att upphäva.

Behovet att förankra internationella in-
satser både i det internationella systemet 
och inrikespolitiskt manifesteras också 
i den politiska beslutsprocessen inför en 
insats. Detta s k ”triple lock” innebär:

FN-beslut/mandat 
Regeringens godkännande 
Parlamentsbeslut

•
•
•

Det förstnämnda kravet har i ett fall omöj-
liggjort irländsk medverkan i EU-insats 
(Concordia i Makedonien). Regeringen 
har klart deklarerat att ”triple lock” inte 
kommer att överges. Somliga menar att 
detta skulle kunna försena eller försvåra 
Irlands bidrag till EU:s snabbinsatsstyrka. 
Med all sannolikhet kommer dock ”triple 
lock” att kunna hanteras genom en viss 
pragmatism i tolkningen av vad som utgör 
FN:s auktorisation. När väl ett politiskt be-
slut fattats är irländarna dessutom genom 
sin smidiga organisation mycket snabba 
med att implementera detta. 

Tyngdpunkten i Irlands fredsbevarande 
engagemang ligger i dagsläget i Liberia (UN-
MIL), Kosovo (KFOR) och Bosnien-Herze-
govina (EUFOR). Samverkan med Sverige i 
Liberia sluter cirkeln från Kongo i början av 
sextiotalet och är oerhört uppskattat. Likaså 
är utbytet stort på utbildningsområdet. När 
detta skrivs pågår kontakter om en eventuell 
irländsk medverkan i det nordiska bidraget 
till EU:s snabbinsatsstyrkor (NBG) som leds 
av Sverige.

Trots olika ursprung och förutsättningar 
har således Irland och Sverige på det freds-
bevarande området landat på närmast iden-
tiska ståndpunkter. Detta har i sin tur lett 
till ett omfattande konkret samarbete i fält 
under snart femtio år. Förutsättningarna för 
att detta ska fortsätta är mycket goda!


