
37

HANDLINGAR

En deklaration av politiskt värde
Referat från seminariet om solidaritetsförklaringen 
den 18 maj 2011 

av Tommy Jeppsson

som Sverige. Och här verkar den svenska 
solidaritetsförklaringen fylla funktionen av 
välkommen komplementär till Natomed-
lemskapet. 
 Det framgick som tämligen uppenbart att 
en tidig svensk militär insats skulle kunna 
spela en viktig roll i samband med en snabbt 
uppkommen kris, särskilt i ett läge där en 
Natoinsats skulle dra ut på tiden. Tydlig var 
också Mrs Daudze med budskapet att utan 
medlemskapet i Nato skulle de tre baltiska 
staterna ha befunnit sig i ett säkerhetsmäs-
sigt tomrum, en utsaga som följdes upp med 
konstaterandet att Nato och då särskilt 
USA är fundamentet för ländernas militära 
säkerhet, samtidigt som hon lovordade det 
svenska samarbetet med alliansen. Varmed 
också är sagt att identifikationen med och 
tillhörigheten till väst har en utomordentligt 
central betydelse för de tre baltiska stater-
na. 
 Fördjupat samarbete mellan Nato och 
EU, som en framgångsfaktor för stärkandet 
av de transatlantiska förbindelserna liksom 
förbättrad förmåga till integrerade militära–
civila insatser betonades i en konfliktmiljö 
som kännetecknas av att vara tilltagande 
svåridentifierbar och asymmetrisk. Mrs 
Daudze hyste få illusioner om de svenska 
möjligheterna att utifrån sitt partnerskaps-
förhållande influera beslut som tas av allians-
medlemmarna, och av hennes framställning 

rubriken löd ”The Swedish Solidarity 
Declaration – a credible contribution to 
security in the Nordic-Baltic area” och ge-
nomförandet ägde rum i Kungl Ingenjörsve-
tenskapsakademiens synnerligen smakfulla 
och ändamålsenliga lokaler.
 Sammankomsten hölls i samband med 
lanseringen av Kungl Krigsvetenskapsaka-
demiens bok i ämnet Till bröders hjälp. Med 
sikte på en svensk solidarisk strategi med le-
damoten Bo Hugemark som redaktör. Ett 
sextiotal ledamöter och gäster hade mött 
upp till ett seminarium som i alla avseen-
den visade sig värdefullt och som sannolikt 
också i efterhand stimulerar till reflektion.  
Ledamoten Robert Dalsjö axlade manteln 
som moderator med sedvanlig kombination 
av kunskapsrikedom och välfunnen humor. 
 Efter hälsningsord av Akademiens sty-
resman Frank Rosenius intogs talarstolen 
av Mrs Argita Daudze som är chef för den 
säkerhetspolitiska avdelningen i det lettiska 
utrikesdepartementet. Hon utgick från den 
centrala vikt som de tre baltiska staterna, 
mot bakgrund av sin återvunna självstän-
dighet och av tämligen självförklarande or-
saker, lägger vid begreppet säkerhet. Sam-
tidigt som föredragshållaren underströk 
Natos betydelse och fördelarna med alli-
anstillhörigheten för såväl Estland och Lett-
land som Litauen, underströk hon behovet 
och betydelsen av stödet från grannländer 
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framgick tydligt att ett framtida svenskt al-
liansmedlemskap skulle välkomnas i de bal-
tiska huvudstäderna. Hennes diplomatiskt 
uttryckta karakteristik av säkerhetssituatio-
nen i vår region var att det fanns ”room for 
improvement”, vilket förklarar den tydligt 
kommunicerade ståndpunkten att säkerhet 
är ett satsningsområde för alla tre baltiska 
staterna. 
 Chefen för Finlands Utrikespolitiska 
Institut, Dr Teija Tiilikainen, uppehöll sig 
ganska mycket vid de förändringar som in-
träffat i finsk utrikes- och säkerhetspolitik 
sedan 2004, med åtföljande medlemskap i 
EU, en öppnare inställning till bidrag i mi-
litära krishanteringsoperationer och dito 
vad gäller ömsesidigt militärt bistånd, vilket 
sammantaget lett till avsevärt större trans-
parens mellan Finland och övriga europe-
iska stater. En utveckling som Dr Tiilikai-
nen beskrev som en oproblematisk mental 
förändring av den finländska synen, vilket 
naturligen underlättade bred politisk enig-
het i frågorna. Således ett närmast klassiskt 
exempel på finländsk politisk pragmatism. 
 Dr Tiilikainen berörde också den diskus-
sion om hot och hotbilder som förs i Fin-
land, inte minst med utgångspunkt i den 
delikata frågeställningen rörande när en stat 
kan påräkna hjälp från en annan stat/grupp 
av stater, och hon refererade till den debatt 
som förts i den finländska riksdagen om de 
beslutsmekanismer som inverkar på ömse-
sidigt militärt bistånd. Konsensus verkar 
finnas bland parlamentarikerna i vårt östra 
grannland om att detta blir upp till respek-
tive stat och följaktligen svårt att styra/sam-
ordna inom den europeiska unionen. Varav 
slutsatsen kan dras om den vikt man fortsatt 
lägger vid ett nationellt integritetsförsvar. 
 Intressant var då att konstatera skill-
naderna mellan de avgivna finländska och 
svenska solidaritetsförklaringarna, där den 
förstnämnda fokuserar på EU medan vår 

egen famnar utanför EU och innefattar våra 
nordiska grannar, och det överraskade få 
i auditoriet när Dr Tiilikainen nämnde att 
innebörden av den svenska solidaritetsklau-
sulen är föremål för ingående diskussion 
och analys i ledande finländska politiska 
och militära kretsar liksom i forskningsmil-
jöer med säkerhets- och försvarspolitik på 
agendan.  
 Professor Rolf Tamnes, chef för För-
svarets Forskningsinstitut i Norge, gav en 
presentation som hade karaktären av en 
”rakt-på-sak-analys”. Han inledde med 
att konstatera att norsk säkerhets- och för-
svarspolitik sedan 2005 kännetecknats av 
en ökande balans mellan de internationella 
och de nationella försvarsuppgifterna, vilket 
kan förklaras med Nordområdets centrala 
betydelse för norsk ekonomi och därmed 
nära koppling till begreppet säkerhet. Så-
ledes blir relationen till Moskva av central 
betydelse för regeringen i Oslo, och Tamnes 
karakteriserade samarbetet med den östliga 
stormakten som centralt men fragilt, där 
inte incidenter kan uteslutas, varför västligt 
försvarssamarbete fortsatt var fundamentet 
för säkerhetsbyggande.
 Tamnes såg Nato som den enda realistis-
ka säkerhetsskaparen när det gällde det som 
ofta benämns som hård säkerhet, medan EU 
med dess breda kapacitetskatalog av civila 
förmågor är en aktör för krishantering med 
begränsad militär förmåga. Ett svenskt Na-
tomedlemskap, konstaterade Tamnes när-
mast lakoniskt, kunde vara en option i en 
avlägsen framtid.
 Stoltenbergrapporten karakteriserades av 
föreläsaren som alltför ambitiös, eftersom 
flertalet stater som innefattas i rapporten 
verkar vilja ”sitta stilla i båten”. Eftersom 
dokumentet i mycket utgår från ett samar-
bete som bygger på garantier, ett förhållande 
som Tamnes betonade har en mycket dju-
pare och därmed större bindande funktion 
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än en solidaritetsförklaring, uppfattades 
möjligheterna att realisera dess intentioner 
som i det närmaste obefintliga, åtminstone 
för överskådlig framtid. 
 Av vad referenten kunde avläsa av det 
som Tamnes kommunicerade mellan ra-
derna, var det inte förenat med något större 
detektivarbete att komma fram till att hans 
tilltro till den svenska solidaritetsklausulen 
var begränsad. Denna brist på tilltro får sö-
kas i föreläsarens uppfattning att den hårda 
kärnan – den militära styrka varav solidari-
tetsförklaringen ytterst blir avhängig – har 
begränsad trovärdighet. Samtidigt betonade 
Tamnes Stoltenbergrapportens funktion 
som pådrivare för ett effektivare resursut-
nyttjande av försvarssatsningarna i de nord-
iska länderna.  
 Tamnes begränsade tilltro till den svens-
ka solidaritetsförklaringen vilken, som han 
uttryckte det, kanske skulle innebära ett 
svenskt bistånd eller kanske skulle inne-
bära att ett mera substantiellt sådant ute-
blev, kontrasterade mot hans uppfattning 
om Nato, vars artikel 5 uppfattas vara den 
enda trovärdiga då det gäller kollektivt för-
svar, därest USA är berett att ta ledningen. 
Den norske professorn visade också, som 
tidigare anförts, begränsad entusiasm för 
EU:s militära förmåga, vilken kan förstås 
utgående från en otillräcklig ledningsför-
måga samt mest betydelsefullt, en generellt 
vikande trend vad gäller de europeiska 
ländernas försvarssatsningar i kölvattnet 
på den ekonomiska krisen. Åter betonades 
Natos större trovärdighet, inte minst som 
ett resultat av alliansens senaste strategiska 
doktrin, vilken på nytt lägger vikt vid den 
regionala dimensionen samtidigt som in-
satserna utanför Europa finns kvar. Således 
ett ”borta-och-hemma-perspektiv”, vilket 
anläggs i flertalet huvudstäder oaktat deras 
hemvist i Nato och/ eller EU.  
 Ett antal länder har varit pådrivande för 

detta delvis tillbakavändande till den ter-
ritoriella dimensionen, bland annat Norge 
och de baltiska staterna. Och som Tamnes 
påpekade, de baltiska staterna tror på Nato, 
Ryssland respekterar Nato och Sverige drar 
fördel av Nato, samtidigt som en avlägsen 
framtid, om vilken vi vet intet, kan fram-
bringa andra säkerhetskonstellationer än 
de nuvarande. Det slående i Tamnes fram-
ställning var dess avsaknad av illusioner och 
önsketänkande och förmågan som en leda-
mot uttryckte det, ”att benämna en spade 
för en spade”.  
 Dr Olaf Osica som är biträdande chef för 
centrat för öststudier i Polen inledde med att 
säga att den svenska solidaritetsdeklaratio-
nen inte var ett ämne som diskuterades sär-
skilt ingående i hans hemland, vilket är ett 
annat sätt att uttrycka relativt ointresse för 
det som i förhållande till alliansmedlemska-
pet upplevs som perifert av polackerna, till 
trots av deras strandägarroll i Östersjöregi-
onen. Detta samtidigt som regionens karak-
tär som geostrategisk enhet betonades. Osi-
cas recept för säkerhet i vår del av världen 
byggde bland annat på alliansens förmåga 
att förebygga militära konflikter, en gemen-
sam syn på hanterandet av hårda och mjuka 
säkerhetsutmaningar samt fortsatt substan-
tiell militär förmåga hos Natoländerna. 
 Bakom det senare kunde skönjas en oro 
för utvecklingen mot reducerade försvars-
satsningar, vilken undergräver möjligheter-
na till efterlevnad av intentionerna i artikel 
5 som för Polen är något helt centralt i lan-
dets säkerhetstänkande. Osica underströk 
dock att säkerhetsperspektivet också måste 
famna utanför artikel 5, med vilket kunde 
förstås avse hela spektrat av icke militära 
utmaningar. 
 Siste talare var forskaren Leo Michel 
från National Defense University i USA, vil-
ken hade en hel del att säga om begreppet 
säkerhetsgarantier och solidaritet och tog 
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Brysselpakten från 1948 och ett memoran-
dum från 1952, där i det senare Sverige med 
Washingtons ögon tveklöst hade sin hemvist 
i västlägret, som utgångspunkt för att på-
visa vårt lands mångåriga och nära samar-
bete med USA och Nato. Han honorerade 
utvecklingen inom vår försvarsmakt mot 
ökad expeditionär förmåga liksom vårt bi-
drag till Afghanistaninsatsen, samtidigt som 
ett eventuellt bortdragande av det svenska 
flygförbandet från insatsen mot regimen i 
Libyen före det att uppgiften att åstadkom-
ma en regimändring lösts, knappast skulle 
vara ett uttryck för svensk solidaritet, taget 
i beaktande de värderingar som dominerar 
inom den amerikanska administrationen. 
Ett av Leo Michels budskap var också att 
USA inte kommer att ge Sverige de fördelar 
som allianstillhörigheten innebär med mind-
re än att vårt land är en fullvärdig medlem. 
 Några spörsmål från den avslutande frå-
gestunden ska avslutningsvis tas upp.  Ett 
kom från kallade ledamoten Michael Clem-
mesen och gällde den praktiska realiserbar-
heten av såväl deklarationer som garantier 
i en situation med minskande militära ka-
paciteter. Han uttryckte en tveksamhet som 
sammanhängde dels med de reduceringar 
som många Natoländer i Europa genomför, 
dels med de tydliga signaler som kommer 
från Pentagon om kommande minskningar 
av försvarskostnaderna i USA. Svaren från 
panelen av föredragshållare andades samma 
tveksamhet som frågeställarens.   
 En fråga från Dr Tommi Koivula från 
Försvarshögskolan i Helsingfors berörde 
innebörden av olika syn på vad ett åtagande 
innebär, där svaret från Leo Michelle, med 
adress till rådande situation i Afghanistan, 
tydligt indikerade amerikansk irritation över 
den disproportionalitet som råder mellan oli-

ka Natoländer då det gäller grad och art av 
bidrag. Michelles slutsats var att det på sikt 
inte går att ha en allians där några medlem-
mar lojalt bidrar till en insats medan andra 
vägrar att utsätta sina soldater för fara.
 Styresmannens fråga som mera explicit 
berörde rollen för den svenska solidaritets-
klausulen gav intressanta svar från panelen. 
Leo Michelle valde att vinkla svaret till att 
det svenska deltagandet i Afghanistan är ett 
praktiskt uttryck för solidaritet, medan Dr 
Tiilikainen betonade klausulens politiska 
betydelse då den tydligt signalerar såväl 
en önskan som vilja till samarbete. Argita 
Daudzes svar lade vikt vid klausulens dekla-
ratoriska värde i och med att den underlät-
tar ett praktiskt samarbete mellan länderna 
samt initierar till en debatt om säkerhets- 
och försvarsfrågorna. Rolf Tamnes tryckte 
också han på klausulens rent politiska 
roll samtidigt som han, trogen sin tidigare 
ståndpunkt, inte visade någon tro på dess 
militära värde utanför ett rent praktiskt in-
riktat nordiskt militärt samarbete som för 
överblickbar tid exkluderar strategisk och 
operativt samplanering länderna emellan. 
Han avslutade med den öppna frågan över 
hur Sverige kommer att ställa sig till att 
Natoländerna återupptar övningar i Norra 
Europa – kommer vi att delta eller inta be-
traktarens position. 
 Slutomdömena efter seminariet från de 
efterföljande kommentarer, vilka kunde 
uppfångas av referenten, var mycket posi-
tiva, något som indikerar värdet av den kva-
litetssatsning som Akademien gjort och gör 
avseende seminarier och symposier.

Referenten är överstelöjtnant, ledamot av 
KKrVA och redaktör för dess Handlingar 
och Tidskrift.      
  


