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”Det blåser en stark vind och den ger 
dig antingen fantasi eller huvudvärk”. 

Så sa den ryska kejsarinnan Katarina den 
stora.

Att det blåser en förändringens vind i 
EU:s riktning är uppenbart. Jag vet inte 
om man har huvudvärk i Ryssland idag, 
men det borde man nog ha.

När de ryska stridsvagnarna gick in i 
Georgien och man strax därefter erkände 
republikerna Abchazien och Sydossetien 
gick Ryssland inte bara fysiskt över en na-
tionsgräns, utan även en gräns som reglerar 
samarbete mellan stater.

Den aktör som klev fram och markerade 
för Ryssland att detta var oacceptabelt var 
den Europeiska unionen. Men hur kommer 
det sig att EU som initialt vid konflikterna 
på Balkan stod handfallen nu agerar med 
sådan pondus?

Innan jag besvarar den frågan vill jag 
säga att det är en stor ära för mig att inför 
er idag framföra mitt inträdesanförande. 
Krigsvetenskapsakademien står för en djup 
kunskap och jag känner mig mycket stolt 
över att bli invald i denna.

Åter till frågan om varför det var just EU 

Vad kan EU göra för Europas 
och världens säkerhet?

som åkte till Moskva för att förhandla fram 
ett ryskt tillbakadragande från Georgien. 
Vissa hävdar att framgången kom av en 
tillfällighet, att EU:s agerande endast be-
rodde av att det inträffade under ett stort 
lands ordförandeskap.

Min bild är att det oavsett vem som varit 
ordförande hade blivit en bra EU-respons. 
Men visst förtjänar Frankrike beröm för sitt 
snabba agerande, alla medlemsstater hade 
inte kunnat agera med samma tyngd.

Det främsta skälet till att EU agerade så 
tidigt och nu klivit upp på den stora scenen 
beror på att man stärkt sig som utrikespo-
litisk aktör. Jag vill särskilt lyfta fram tre 
faktorer som möjliggjort detta.

Den första är utvecklandet av den eu-
ropeiska säkerhets- och försvarspolitiken 
(ESFP), som lett till en starkare gemensam 
utrikes- och säkerhetspolitik.

Den andra faktorn är unionens gradvisa 
utvidgning och dess alltmer aktiva grann-
skapspolitik.

Och den tredje är EU:s stärkta roll i det 
ekonomiska samarbetet, där man nu är en 
av världens absolut starkaste ekonomier.

Låt oss börja med den gemensamma sä-

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI 
den 22 oktober 2008 av Cecilia Malmström
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kerhets- och försvarspolitiken, som föddes 
nästan på dagen för tio år sedan.

Först kom det militära och tätt därefter 
det civila samarbetet. Och genom högt 
ställda mål för EU:s krishanteringsförmåga 
har utvecklingen skett i en rasande takt.

Efter 19 militära och civila insatser från 
Bosnien till Tchad – där Sverige som ett 
av få länder deltagit i alla insatser – står 
vi nu inför två stora utmaningar: Kosovo 
och Georgien.

I Kosovo ska EU ansvara för delar av 
rättsväsendet och tullen. Det handlar om 
att skapa en rättsstat utifrån mycket svåra 
förutsättningar. Detta blir ett kraftprov, 
men en utmaning som samtidigt är naturlig 
för EU. Jag besöker själv Kosovo i nästa 
vecka för att föra diskussioner om hur EU 
kan bistå dem på bästa sätt.

I Georgien har EU en insats på cirka 
200 personer som ska observera och 
rapportera om parternas efterlevnad av 
eldupphöravtalet från augusti. Vidare ska 
situationen för de mänskliga rättigheterna 
särskilt följas.

Detta för mig in på frågan om hur EU:s ge-
nerella civila och militära förmåga ser ut?

Om vi börjar med den militära förmågan 
är modellen med stridsgrupper en viktig 
väg framåt. Det svenska engagemanget 
och ledarskapet genom den nordiska 
stridsgruppen visar på vår vilja att tillhöra 
kärnan i EU.

Sverige bör naturligtvis vara berett att ta 
på sig ett motsvarande ansvar 2011.

En av många fördelar med snabbin-
satskonceptet är just att vi – på ett infor-
mellt sätt – kan utveckla olika förmågor 

så att inte alla behöver lägga resurser på 
samma saker.

I det längre perspektivet ser jag detta 
som både önskvärt och nödvändigt, inte 
minst då försvarsbudgetarna i EU-länderna 
inte lär öka framöver.

För Sverige är det viktigt att vi kan bidra 
både med snabbinsatsstyrkor och med mer 
traditionella fredsfrämjande inslag. Alli-
ansregeringens mål är att utlandsstyrkans 
förmåga fördubblas jämfört med förra 
mandatperioden.

Från 2006 till 2009 ökar anslaget för 
de fredsfrämjande insatserna från 1,5 till 
nästan 3 miljarder kronor.

Den enskilt viktigaste faktorn för att ta 
nästa steg i EU:s militära del är dock en 
utveckling av försvarsmaterielsamarbetet. 
Vi har tagit stora steg för att konkurrens-
utsätta den svenska försvarsindustrin och 
skulle vinna på att EU öppnar upp mark-
nadsreglerna.

Men vi vet samtidigt att det finns några 
länder där man ännu inte gjort detta och 
innan så sker kan inte tillräckligt stora 
framsteg göras.

Inom den civila krishanteringen är jag 
mer positiv. Här tror jag att vi kan ta bety-
dande steg de kommande åren.

Jag är övertygad om att det ansvar vi har 
i Kosovo kommer att ge oss viktiga erfa-
renheter i det fortsatta arbetet – uppgiften 
att hjälpa till att forma en rättsstat är inte 
enkel. Det har alltför många aktörer visat 
genom åren.

Men det räcker inte med bra civila och 
militära komponenter om de inte kan 
samverka. Sverige driver därför hårt att det 
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civil-militära samarbetet måste fortsätta att 
utvecklas. Men här finns det anledning för 
unionen att vara självkritisk. Efter tio års 
arbete borde vi nått längre.

* * *

Detta för mig över till den större bilden. 
Genom den säkerhets- och försvarspoli-
tiska aspekten får EU ytterligare en dimen-
sion i sina möjligheter att agera.

Det handlar nu om allt från den fram-
gångsrika mjuka påverkan – ofta kallad 
”soft power” – som bland annat sker 
genom utvidgningsprocessen, handelspo-
litiken, utvecklingssamarbetet – där EU 
står för mer än hälften av världens totala 
bistånd – till den mer traditionella ”hårda” 
säkerhetspolitiken.

Dessutom går det mjuka och hårda arbe-
tet alltmer in i varandra. Ett bra exempel 
är EU:s olika insatser i Bosnien-Herce-
govina.

Förutom att skapa säkerhet i landet pågår 
ett aktivt arbete för att hjälpa Bosnien att 
närma sig de standarder och de regelverk 
vi har i EU. Och en positiv utveckling på 
Balkan betyder också i förlängningen en 
ökad trygghet här hemma i Sverige. Värl-
den har blivit mindre.

I alla dessa steg som nu tas är det viktigt 
att inte förlora kompassriktningen. För att 
fortsätta stärka EU:s roll och samstäm-
mighet har Sverige därför drivit på för att 
unionen ska vidareutveckla den säkerhets-
strategi som antogs 2003.

Mycket har hänt sedan dess. Klimatfrå-
gan är väl det tydligaste exemplet. Och vi 

kommer behöva arbeta mycket framöver 
med klimatets påverkan, både i ett säker-
hets- och i ett utvecklingsperspektiv. Men 
om EU ska tas på allvar i klimatfrågan 
krävs att alla EU-länder gör sin hemläxa 
och faktiskt lever upp till de löften om 
utsläppsminskningar och energieffektivitet 
som man enades om förra våren.

Även energifrågorna har fått större ak-
tualitet under senare år, inte minst eftersom 
många av de nya EU-länderna är helt bero-
ende av energi från Ryssland. Energifrågan 
kommer därför i hög grad att påverka det 
säkerhetspolitiska samarbetet, inte minst 
mellan EU och Ryssland.

En annan utmaning är att hantera den 
allt närmare kopplingen mellan yttre och 
inre säkerhet.

Vi behöver därför utveckla en mer in-
tegrerad krishantering för att hantera allt 
från militära kriser till jordbävningar och 
allvarliga smittsjukdomar. Och det oavsett 
om det handlar om kriser inom eller utanför 
Unionen.

Mot bakgrund av dessa – men även andra 
– utmaningar är det därför glädjande att 
EU nu i december kommer presentera en 
översyn av säkerhetsstrategin.

Förutom en tydligare strategi behöver 
vi fortsätta att utveckla en mer samordnad 
utrikes- och säkerhetspolitik. En viktig 
komponent finns i det nya Lissabonfördra-
get. Om det träder i kraft får vi ytterligare 
möjligheter att utveckla ett snabbare och 
mer samordnat agerande inom EU.

Med fördraget skapas också ett utmärkt 
verktyg – utrikestjänsten.

Genom ett utrikesdepartement på EU-
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nivå ges unionen förutsättningar för ett 
mer enat agerande och en tydligare politik. 
Gradvis kommer en ännu bredare samsyn 
med europeiska förtecken att växa fram 
med en gemensam analyskapacitet.

Chefen för utrikestjänsten får formellt ti-
teln hög representant, men lite förenklat kan 
man säga att EU då får en utrikesminister.

Fördraget innebär att utrikesministern 
får en dubbelroll som både vice ordfö-
rande i kommissionen, och ordförande 
för ministerrådet. Med detta kommer vi 
att få en ökad samstämmighet i EU:s ex-
terna politik. För att utrikespolitiken ska 
få effekt måste olika verktyg som bistånd, 
handelspolitik, militär och civil krishan-
tering dra åt samma håll. Här återstår 
mycket arbete.

I Sverige arbetar vi skyndsamt för att 
ratificera Lissabonfördraget och förhopp-
ningen är förstås att det godkänns i alla 
27 medlemsländer och kan träda i kraft så 
snart som möjligt.

* * *

En annan viktig faktor för att vara en 
framgångsrik utrikespolitisk aktör är ett 
fungerande samarbetet med andra länder.

Den första partner jag vill nämna är 
USA. När EU och USA agerar i samklang 
finns det goda möjligheter att möta de 
utmaningar vi ställs inför.

Georgien-krisen är ett utmärkt exempel 
på det. USA har här markerat att man står 
bakom EU:s agerande, utan det stödet hade 
EU inte kunnat agera med samma tyngd.

Men lika framgångsrika som vi är när vi 

är eniga, lika kostsamt är det när USA driver 
åt ett håll, med stöd av vissa EU-medlem-
mar, medan andra EU-länder drar åt ett 
annat håll. Vi har exempel även på det.

Nu stundar ett regeringsskifte i Wash-
ington och jag är övertygad om att de 
kommande fyra åren kommer att präglas 
av ett ytterligare fördjupat samarbete mel-
lan våra kontinenter. Båda kandidaterna 
betonar multilateralism och värdet av ett 
transatlantiskt samarbete.

Två andra länder som Unionen behöver 
utveckla samarbetet med är Kina och 
Indien. Vi har bara sett början på den 
roll de kommer att spela på världsscenen 
framöver.

Det handlar inte minst om ökat handels-
utbyte och hur vi gemensamt kan hantera 
klimatfrågan. Men naturligtvis även om 
säkerhetspolitik. Kina är en diktatur, och 
här måste EU visa att vi aldrig kompromis-
sar när det gäller respekten för mänskliga 
rättigheter.

Relationen till Ryssland då? För EU 
är det önskvärt med ett fortsatt utvecklat 
samarbete. Ett isolerat Ryssland är inget 
som gynnar säkerheten i Europa. EU har 
skickat ett tydligt budskap till Moskva, och 
nu är det upp till Ryssland att visa om man 
är värdig en strategisk relation med EU.

Mina damer och herrar;
Allt fler länder vill delta i det europeiska 

samarbetet eftersom de inser att det bara 
är tillsammans som vi kan hantera de ut-
maningar vi står inför.

De är därmed beredda att möta EU:s 
krav på reformer som syftar till fungerande 
rättsstat, demokrati och marknadsekonomi. 
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Detta leder i sin tur till ökad politisk 
stabilitet och ekonomisk tillväxt i våra 
grannländer.

Det leder mig till den andra framgångs-
faktorn för EU, unionens fortsatta utvidg-
ning och grannskapspolitiken.

Utvidgningen har visat sig vara EU:s 
mest kraftfulla instrument för att främja 
säkerhet och stabilitet på vår kontinent. 
Vem tror till exempel att Serbien levererat 
krigsförbrytaren Radovan Karadzic till 
Haag om det inte varit för att man vill bli 
medlem i EU?

Sverige driver på för att utvidgningen 
ska fortsätta och att vi inte stänger några 
dörrar för de länder som vill närma sig EU. 
Vi tar avstånd från förslag om att sätta upp 
gränser för Europa eller att tala om EU:s 
absorptionsförmåga.

Men vi ska samtidigt vara mycket tydliga 
med att medlemskap kommer i fråga först 
när man uppfyllt de kriterier som krävs.

En önskvärd utveckling är att vi om tio 
år kan räkna in länderna på västra Balkan 
som medlemmar. Vi hoppas kunna slut-
föra förhandlingarna med Kroatien inom 
en inte alltför avlägsen framtid. Med alla 
regionens länder som medlemmar i EU 
skulle också risken för framtida konflikter 
i regionen minska radikalt.

Den stora frågan är förstås hur det går 
med Turkiet. Om – eller hellre när – Turkiet 
blir medlem får vi en ny säkerhetspolitisk 
dimension. Ett uttryck för detta är att vi 
då får nya grannar, som Iran, Irak och 
Syrien.

Jag är övertygad om att ett turkiskt 
medlemskap skulle stärka EU som säker-

hetspolitisk aktör.
Frågan om utvidgningen är dock svår 

och det råder en oenighet om den fortsatta 
takten, och om Turkiet överhuvudtaget ska 
få bli medlem. Här behöver vi övertyga 
de skeptiska länderna om att inte gå ifrån 
gjorda åtaganden.

Vi ska samtidigt verka för att stärka 
samarbetet med våra grannar i öst. Jag 
tänker på länder som Georgien, Ukraina, 
Moldavien men även Vitryssland när man 
bytt ledare och politik.

Tillsammans med Polen driver därför 
Sverige nu på för att EU ska utveckla ett 
så kallat östligt partnerskap. Det handlar 
om att göra dessa länder till en del av vår 
politiska kultur, vår gemensamma marknad 
och vårt regelsystem.

Jag hoppas att EU kan besluta om det 
östliga partnerskapet inom ett halvår. Att 
ett ökat samarbetet inte kommer att ses 
med blida ögon i Moskva är något som 
inte får hindra oss.

* * *

Den tredje faktorn i EU:s framgångs-
recept är den ekonomiska styrkan. En 
framgångsrik frihandel är ett av våra stark-
aste instrument för att stärka EU:s roll i 
världen. Därför är det så viktigt att vi får 
ett framgångsrikt avslut på den pågående 
Doharundan.

Ett orosmoln är den falang som vill gå 
i en protektionistisk riktning. Vi ser en 
rad sådana tendenser i samband med den 
globala finanskrisen som har lett till osä-
kerhet och varsel i delar av den europeiska 
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industrin. Detta måste motverkas. Enda 
sättet för unionen att utvecklas är att ta 
till vara globaliseringens möjligheter och 
göra vårt näringsliv och vår industri än mer 
konkurrenskraftig.

Vi måste reformera EU:s långtidsbudget. 
Det kan inte vara rimligt att EU – med 
ambitionen att bli världens mest konkur-
renskraftiga ekonomi – ska lägga nästan 
hälften av budgeten på jordbruksstöd.

Istället ska vi ha en modern budget där 
EU:s pengar satsas på att lösa dagens och 
framtidens problem. De senaste veckornas 
utveckling har visat hur viktigt det är att 
vi stimulerar forskning och utveckling. 
Dessutom ska vi stärka EU:s roll globalt 
somstävjar och förebygger gränsöverskri-
dande brottslighet.

Ett exempel på ekonomins roll i säker-
hetspolitiken är just att EU kan agera i 
Georgienkonflikten. Utan Unionens eko-
nomiska styrka är det tveksamt om Ryss-
land skulle accepterat EU:s aktiva roll.

I Moskva inser man de ekonomiska 
konsekvenser ett försämrat klimat mellan 
EU och Ryssland skulle ha på den ryska 
ekonomin, även om det inte betyder att eko-
nomiska intressen sätts före de politiska.

Med andra ord är ekvationen starkare 
ekonomi, mer ESFP och en fortsatt utvidg-
ningsprocess lika med ett mer välmående, 
säkrare och större EU.

* * *

Hur påverkar då EU:s framgångar svensk 
säkerhetspolitik?

EU är för oss den viktigaste säkerhets-

politiska aktören och vi ska tillhöra dess 
kärna.

Dagens komplexa hotbild kräver ett brett 
angreppssätt för att skydda medborgarna, 
oavsett om det handlar om terroristattacker 
eller naturkatastrofer.

Att kunna bistå sina medborgare i en kris 
är en av unionens viktigaste uppgifter. Med 
det nya fördraget blir solidaritetsklausulen 
fördragsfäst.

För mig är den en bekräftelse på att vi 
kommit långt i synen på det gemensamma 
ansvar vi alla har för Unionen och dess 
medborgare.

Vi ska fortsätta utveckla och fördjupa 
EU-samarbetet, men inte mot ett gemen-
samt försvar med bindande ömsesidiga 
försvarsförpliktelser.

EU kommer inte – i alla fall inom över-
skådlig framtid – få en lika stark militär 
förmåga som NATO. Och jag kan inte 
heller se att det skulle vara ett mål.

Europa behöver ett starkt NATO, men 
även Nato behöver ett starkt Europa.

Sveriges samarbete med NATO är viktigt 
och vi ska fortsätta utveckla den relationen.

Men vi är inte NATO-medlemmar, och 
därför ska vi högt och tydligt säga att 
svensk säkerhet är beroende av samarbetet 
inom den europeiska unionen.

Sverige ska föra en aktiv och solidarisk 
säkerhetspolitik. En politik som gör att vi 
tillsammans med våra vänner i Unionen 
kan hantera och förebygga kriser och 
katastrofer i fredstid, men som också 
innebär att vi inte står oberörda om något 
medlemsland angrips.

Avslutningsvis. Madeleine Albright, före 
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detta amerikansk utrikesminister, sa lite 
fyndigt för några år sedan att ”För att förstå 
Europa måste man antingen vara geni eller 
av fransk härkomst.”

Jag är varken fransyska eller geni, men 
tror mig förstå att EU är på rätt väg och att 
vindarna blåser i vår riktning. Vi ska ta vara 
på den vinden. Målet är ett mer välmående, 

säkrare och större EU.
Snart väntar det svenska EU-ordföran-

deskapet och då ska vi ytterligare vässa 
Unionens – och därigenom även vår egen 
– krishanteringsförmåga.

Författaren är EU-minister och ledamot 
av KKrVA.


