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EU som global krishanterare 
av Nils Daag

utvecklingen av eu:s gemensamma säker-
hets- och försvarspolitik (GSFp) har onek -
ligen många bottnar. beroende på perspek-
tivet kan glaset ses både som halvfullt och 
halvtomt. Å ena sidan har sedan starten i 
makedonien 2003 totalt hela 24 insatser 
genomförts, varav hälften fortfarande på-
går. Åtskilliga av dessa måste ses som klara 
framgångar. Å den andra verkar entusias-
men för nya insatser klart begränsad. Den 
senaste var eumm i Georgien för snart tre 
år sedan. eu:s ambition att bli en global 
säkerhetspolitisk aktör i paritet med sin 
ekonomiska styrka befinner sig i ett väg-
skäl. lissabonfördraget erbjuder en unik 
möjlighet att kombinera krishante ringen 
med andra instrument. men det kom mer 
att krävas en tydlig politisk vilja både i hu-
vudstäderna och i bryssel för att fylla dess 
potential med substans! Sverige har spelat 
och kan fortsätta att spela en ledande roll i 
denna process.

låt mig börja med tre anekdoter hämta-
de från min egen befattning med krishante-
ringsfrågorna. två av dessa berör, kanske 
en smula oväntat, inte eu alls. 

Sensommaren 1995 deltog jag som chef 
för Fö Si tillsammans med uDs polchef 
ulf Hjer tonsson och vår Natoambassadör 
Göran berg i ett möte med SACeuR, den 
amerikanske generalen Joulvan. bakgrun-
den var att Natostyrkan iFOR skulle ta 

över i bosnien sedan uNpROFOR miss-
lyckats med att skapa fred och stabilitet. 
Frågan var om det svenska förbandet kun-
de stanna kvar och ställas under Natobefäl. 
Dåvarande försvarsministern thage G pe-
ter son menade att det svenska förbandet 
inte fick involveras i ”regelrätta anfallsfö-
retag”. Från Natosidan hävdades inte ona-
turligt att endast iFORs befälhavare kun-
de besluta om hur förbandets olika delar 
skulle användas. Vi lyckades komma över-
ens om att förbandet endast skulle använ-
das till det som det var utbildat och utrus-
tat för. Därmed kunde vi för första gången 
ställa svensk trupp under Natobefäl. Något 
som bara några månader tidigare setts som 
en omöjlighet.

Som OSSe-ambassadör deltog jag år 
1999 i beslutet att sända tusentals civila 
fredsbevarare till Kosovo. OSSe hade då 
på bara några år utvecklats från en diplo-
matkonferens till en fältorganisation för 
krishantering (i praktiken den enda på det 
civila området). Jag skrev själv entusiastis-
ka rapporter från Wien på temat ”OSSE- 
Europas nya fredsbevarare”. Vi kan dra en 
tystnadens slöja över resultatet av denna in-
sats. p g a det serbiska militära ingripandet 
tvingades OSSe lämna och Nato tog över. 
Jag minns fortfarande den amerikanske 
OSSe-chefens sista overhead bild när han 
i det gamla kejsarpalatset Hofburg i Wien 
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summerade insatsen med orden ”Over 
to you Wes (Clark, Natobefälhavaren) ! 
Något som väckte avsevärd förstämning 
bland ambassadörerna. Naturligtvis från 
dem som likt Ryssland absolut motsatte sig 
Natos inblandning. men också från dem 
som hyst förhoppningen om att den all-
europeiska säkerhetsorganisationen skul-
le spela en central roll i krishanteringen i 
europa med omnejd.

Runt 2005/2006 var jag som svensk 
Ambassadör i Dublin djupt involverad i de 
irländska önskemålen att ingå i NbG. För 
irländarna med sin strikta neutralitet fanns 
i praktiken inget politiskt acceptabelt alter-
nativ. Från början sågs detta med betydan-
de skepsis på svenskt håll, inte minst inom 
Försvarsmakten. men man lät sig övertalas 
och irländarna bidrog inte bara till NbG 
08 utan också till årets insats.

med detta vill jag ha sagt tre saker: 
1) Vägen till en mer självständig europe-

isk krishanteringsförmåga har i och för sig 
varit snabb, men rätt krokig. Det var in-
ledningsvis inte alls självklart att den skul-
le leda till eu och GFSp. utöver Nato och 
OSSe fanns ju länge också Weu med i ek-
vationen. Färdriktningen kommer inte att 
bli spikrak i framtiden heller!

2) Den allmänna utvecklingen och 
svenska beslut har präglats av ett betydan-
de mått av pragmatism och kompromisser. 
Det har gällt att ta sig an konkreta utma-
ningar och samtidigt hantera åtminstone 
tre sinsemellan svårförenliga målsättningar 
på den militära sidan. 

– Frankrikes m fl önskemål om ett ge-
mensamt försvar. 

– brittiska krav på att Nato måste 
vara den centrala säkerhetsorgani-
sationen.

– De neutrala och alliansfria stater-
nas förbehåll, som dessutom varie-
rat i styrka och inriktning.

3) Det finns starka skäl att värna om EU:s 
samverkan med andra organisationer. min 
egen erfarenhet från FN, eu, Nato och 
OSSe är att den interna dynamiken tyvärr 
ofta tar överhanden. Andra organisationer 
är besynnerligt frånvarande i debatten trots 
överlappande medlemskap och gemensam-
ma utmaningar. 

Jag övergår nu till att lite mer i detalj 
redovisa GSFps utveckling. i den vänbok 
som tillägnades förre utrikesministern mm 
Jan eliasson på hans sjuttioårsdag skri-
ver två f d utrikesministrar, Finlands tarja 
Halonen och lena Hjelm – Wallen med be-
rättigad stolthet om den politiska process 
som ledde fram till dagens GSFp. Sverige 
och Finland spelade en viktig roll för att 
finna en kompromiss mellan tillskyndarna 
av ett europeiskt försvar med Frankrike i 
spetsen och transatlantikerna med brit-
terna som banerförare. i grunden hand-
lade det om att finna en politiskt accepta-
belt, men också ett effektivt sätt att hantera 
de nya säkerhetspolitiska utmaningar som 
europa stod inför under nittiotalet. 

eG var länge en ekonomisk jätte, men 
en säkerhetspolitisk dvärg. Detta var inte 
onaturligt i en värld som präglades av stor-
maktspolitik och det kalla krigets makt-
balans, där de hårda säkerhetsfrågorna, 
inte minst kärnvapnen dominerade dag-
ordningen. Vi vet alla vad som hände. 
Sovjetunionens upplösning, tysklands 
återförening och Jugoslaviens samman-
brott tydliggjorde vikten av gemensamma 
ställningstaganden och gemensamt utrikes- 
och säkerhetspolitiskt agerande från eG/
eu:s sida.

maastricht- och Amsterdamfördragen la-
de grunden och identifierade målen. GUSP 
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operationaliserades ytterligare via fram  -
växten av GFSp. europas tillkortakom-
man den på balkan spelade en särskild roll. 
Halonen och Hjelm-Wallén be skriver hur 
man via toppmötena i Köln och Helsingfors 
1999 tog de viktiga stegen. Särskilt intres-
sant är hur Sverige och Finland lyckades 
driva igenom besluten om en civil krishan-
teringsförmåga efter att inledningsvis ha 
mötts av en skeptisk, för att inte säga avog, 
inställning, inte minst från franskt håll. 

De s k peterbergsuppgifterna slogs fast. 
De omfattade hela skalan från humanitä-
ra till fredsframtvingande insatser. Det är 
viktigt att understryka bredden av uppgif-
ter. i diskussionen om eu:s stridsgrupper 
tycks de flesta ha mer stridande uppdrag 
i tankarna. min personliga gissning är att 
eubG första gången kommer att sättas in 
i en mer humanitär insats, t ex i en hamn 
eller en flygplats för att underlätta tillträde 
för humanitärt bistånd i samband med en 
naturkatastrof eller en intern konflikt. 

Fokuseringen på stridsgrupperna med 
deras snabba, men begränsade (både i tid 
och numerär), insatser skymmer också att 
eu faktiskt tagit beslut om att självstän-
digt kunna sätta in 50 000-60 000 solda-
ter inom 60 dagar. Dessa ska också kun-
na stanna i insatsområdet under ett år. 
Realismen i dessa målsättningar kan natur-
ligtvis i dagens kalla ekonomiska ljus dis-
kuteras, i synnerhet som det hela bygger på 
frivillighet.

Även på den civila sidan identifierades 
målsättningar. bl a skulle medlemsstaterna 
kunna sätta in 5000 poliser och 500 per-
soner inom områdena rättstat och civil 
förvaltning.

Västra balkan blev en naturlig start-
punkt. Den första insatsen gjordes i 
makedonien 2003. Den baserades f ö i hög 
grad på initiativ tagna under det svenska 
eu-ordförandeskapet 2001. Sedan följde 

bosnien. Det skulle dock inte dröja länge 
innan den globala räckvidden manifeste-
rades i Kongo, Aceh, och Afghanistan till 
dags dato har 24 insatser genomförts (tolv 
pågår). Sverige har faktiskt deltagit i alla.

men mot slutet av årtiondet avtog entu-
siasmen alltmer. Visserligen lyckades presi-
dent Sarkozy under det franska ordföran-
deskapet genomdriva eumm-insatsen i 
Georgien. men detta var snarast undanta-
get som bekräftade att eu nått en platå och 
att stagnation, inte fortsatt expansion, vän-
tade runt hörnet. Det tog alldeles för lång 
tid innan juvelen i kronan på den civila si-
dan, euleX i Kosovo, blev fullt opera-
tiv. Detsamma gällde den militära insatsen 
i tchad. polisinsatsen i Afghanistan fort-
satte att utgöra ett underbemannat sorge-
barn. Även eumm var ett resultat av ex-
ceptionella omständigheter och finurliga 
improvisationer från de deltagande stater-
nas sida och, får man medge, exceptionellt 
franskt ledarskap. Det är tveksamt om be-
slutet hade blivit detsamma med ett annat 
ordförandeskap.

Det stod således, trots en ytterst impo-
nerande expansion under tio första åren, 
alltmer klart att det brast på fem områ-
den i förhållande till de ursprungliga am-
bitionerna.

– politisk vilja att agera
– civila och militära kapaciteter
– finansiering
– samverkan med andra eu instrument och 

med andra organisationer, inkl koppling-
en mellan yttre och inre säkerhet

– gemensamma politiska och militära in-
stitutioner för planering och ledning av 
krishanteringsinsatser (trots inrättandet 
av organ som KuSp, CpCC och mS).

Dessa negativa tendenser samt det då ännu 
inte ratificerade Lissabon-fördraget utgjor-
de bakgrunden till en rad initiativ som togs 
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av det svenska ordförandeskapet under 
andra halvåret 2009.

Vår utgångspunkt var att eu ägde po-
tential att bli en verkligt global aktör. 
Detta eftersom vi förfogade över en helt 
unik verktygslåda för att hantera kriser 
av olika slag. De militära och civila kris-
hanteringsinstrumenten kompletterades av 
andra på områden som handel och utveck-
ling. likväl kunde vi konstatera en bety-
dande diskrepans mellan efterfrågan och 
vår förmåga att leverera. utrikesminister 
Carl Bildt kallade det en ”mismatch”. Nya 
hot och utmaningar framträdde. De inter-
na och de externa säkerhetsfrågorna länka-
des alltmer samman. Finanskrisen påminde 
på ett smärtsamt sätt om de ekonomiska 
begränsningarna och behovet av effektivi-
sering. Det gällde inte bara att ställa per-
sonal och materiel till förfogande. Vi mås-
te också fortsätta att utveckla en gemen-
sam strategisk kultur. Redan då väcktes 
tanken på en översyn av den europeiska 
Säkerhetstrategin (eSS) samt inrättande av 
ett europeisk fredsinstitut, något som utri-
kesministern sedermera återkommit till. 

Sverige initierade vidare en diskussion 
om användbarheten och flexibiliteten i 
Stridsgruppskonceptet. på den civila si-
dan drev vi frågor som förbättrad tillförsel 
av personal, lessons learned, missionsstöd 
samt utbildning och träning. Vi betonade 
också ökad civil-militär samverkan och un-
derströk att målet skulle vara politiska in-
satser där man utnyttjade militära och ci-
vila instrument i vid mening. Vi arbetade 
konkret med att förbättra personaltillförel-
sen till sorgebarnet eupOl i Afghanistan 
och till euleX i Kosovo.

Vid utrikes – och försvarsministrarnas 
möte i november 2009 antogs en deklara-
tion om den fortsatta utvecklingen av GFSp 
i ljuset av erfarenheterna från de första tio 

åren och inför antagandet av lissabon-
fördraget

Det kan parentetiskt noteras att den 
svenska nationella positionen utvecklats 
under resans gång. Jag nämnde tidigare 
våra ansträngningar att utveckla eu:s civi-
la krishantering. Även på den militära sidan 
fanns en vilja att lämna nationella bidrag. 
men däremot förekom länge en mer skep-
tisk inställning till eu-gemensamma lös-
ningar, dvs vi låg närmare den brittiska än 
den franska positionen, exempelvis beträf-
fande ett Brysselbaserat OHQ. Idag finns, 
baserat på praktiska erfarenheter, en mer 
öppen svensk inställning till någon form av 
förstärkt C&C i bryssel, bl a för att bättre 
tillvarata eu:s civil-militära förmåga.

Det skulle visa sig svårt att upprätthålla 
den höga aktivitetsnivån som präglade vårt 
ordförandeskap. under 2010 bredde istäl-
let en viss defaitism ut sig både i bryssel 
och huvudstäderna. Skeptikerna pekade 
mer precist på

– att den militära juvelen i kronan, eubG, 
fortfarande inte satts in och att det blev 
allt svårare att satsa på något som inte 
kom till användning

– att de europiska ländernas militära resur-
ser överhuvudtaget var hårt ansträngda 
på annat håll, famförallt i Afghanistan. 
Därtill kom kvardröjande skepsis hos 
vissa medlemsstater beträffande eu:s mi-
litära roll överhuvudtaget. 

– att inte tillräckligt gjorts på det nationella 
planet för att komma tillrätta med kapa-
citetsbristerna beträffande civil krishan-
tering

– besparingar på försvarsområdet till följd 
av den finansiella krisen

– den allmänna osäkerheten kring lissa-
bon-fördragets implementering. Krishan-
teringen hamnade inledningsvis långt ner 
på HR Ashtons prioriteringslista och 
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över läts till de försvagade ordförande-
skapen att hantera bäst de kunde. När 
sedan organigrammen i bryssel började 
ritas upp var kopplingen till HR och till 
den nya utrikestjänsten inte alldeles tyd-
liga.

Just som det såg som mörkast ut, togs en 
rad initiativ som åter förde upp krishan-
teringen på agendan. Det finns olika tolk-
ningar (inte minst i paris och london) av 
syftet med den nya överenskommelsen mel-
lan Storbritannien och Frankrike. Frans-
männen pekar på avtalens politiskt framåt-
blickande karaktär som i sin tur ska påver-
ka eu:s försvarsförmåga positivt. britterna 
hänvisar mer till den bistra ekonomiska 
verkligheten. men när två länder som står 
för ungefär hälften av europas försvarsut-
gifter och två tredjedelar av försvarsrela-
terad forskning och utveckling bestämmer 
sig för att bygga gemensamma kapaciteter 
betyder det ändå något, oavsett motiv och 
motiveringar.

Vidare har tyskland, Frankrike och 
Polen skapat en ny ”axel” i europeisk sä-
kerhetspolitik, det s k Weimar-samarbetet. 
länderna förespråkar bl a annat ett mer ef-
fektivt utnyttjande av försvarskapaciteter, 
s k pooling and sharing, en utveckling av 
stridsgruppskonceptet, ett permanent in-
satshögkvarter i bryssel samt närmare sam-
arbete mellan eu och Nato. initiativet som 
bl a tagit form av ett brev till HR Ashton 
i december 2010 blir extra intressant med 
tanke på att polen avser vara mycket aktivt 
på krishanteringsområdet under sitt ordfö-
randeskap andra halvåret 2011.

Det svensk-tyska initiativet beträffande 
förmågeutveckling handlar om att iden-
tifiera möjligheter till ett ökat samarbete 
mellan europas stater. Försvarssamarbetet 
mellan de nordiska länderna ses som en käl-
la till inspiration. FAC inbjöd i december 

mS att genomföra nationella analyser av 
intressen, mål och förmågebehov till grund 
för nationella beslut om samarbetsområ-
den och partners. Analysen föreslås utgå 
från tre kategorier: 

1. Nödvändiga nationella förmågor 
som inte lämpar sig för närmare 
samarbete. 

2. Förmågor som medger närmare 
samarbete, framförallt i form av 
pooling.

3. uppgifter som kan anförtros andra 
(sharing).

Det ligger förvisso en hel del i den kritik 
som framförts. Förr eller senare lär eubG – 
projektet komma att ifrågasättas på allvar, 
om stridsgrupperna inte sätts in. men hit-
tills har konceptet på ett verksamt sätt bi-
dragit till tranformeringen av de europiska 
försvarsmakterna och det praktiska samar-
betet dem emellan. Detta gäller som bekant 
inte minst för svenskt vidkommande.

Vad gäller europeiska länders insatser 
med trupp i Afghanistan kan man sanno-
likt på några års sikt förvänta sig en viss 
neddragning, vilket skulle kunna frigöra 
resurser till GSFp-insatser.

Civila kapaciteter förblir tyvärr en 
Akilleshäl. Här finns förmodligen det 
största gapet mellan behov och resurser ex-
empelvis vad gäller uppbyggnad av demo-
kratiska och rättstatliga institutioner, Vissa 
medlemsstater som Sverige har tagit bety-
dande steg framåt. Andra har knappt gjort 
något alls på det nationella planet. likaså 
lämnar strukturerna i bryssel en del öv-
rigt att önska. De dramatiska händelser-
na i Nordafrika och mellanöstern ställer 
helt nya och omfattande krav på att eu att 
agera. 

Vad gäller budgetrestriktioner så reage-
rar vissa medlemsstater uppenbarligen på 



121

DiSKuSSiON & DebAtt

ett innovativt och konstruktivt sätt. Vill 
man vara riktigt positiv kan man t o m se 
de ekonomiska bekymren som en ”blessing 
in disguise”. De tvingar fram nytänkande 
både på det nationella planet och beträf-
fande samarbetet. i lissabon-fördraget ta-
las om permanent strukturerat samarbe-
te, d v s att vissa medlemsstater skulle gå 
före vad gäller försvarsrelaterat samarbete. 
Uttrycket förekommer inte så flitigt idag, 
men kanske är det just detta som sker i 
praktiken. I andra ändan finns naturligtvis 
en risk för att de stora medlemsstater som 
Frankrike och Storbritannien väljer mer bi-
laterala samarbetsformer.

För de nya strukturerna i bryssel är det 
nu upp till bevis. man kan inte längre skyl-
la på igångsättningsproblem. Någon form 
av operativt högkvarter måste till som ger 
tillräcklig tyngd åt de civila insatserna. inte 
minst handlar det om att knyta ihop kris-
hanteringen med andra instrument för att 
utnyttja synergierna. 

likaså måste vi övervinna samarbets-
svårigheterna med Nato och FN. Det ver-
kar vara svårt att röra sig framåt i samma 
takt. Just nu förefaller Nato, efter topp-
mötet i lissabon och antagandet av det s k 
Strategiska konceptet, ha lagt in en högre 
växel. Jag vill också hissa en särskild var-
ningsflagg vad gäller EU:s roll i multilate-
rala fora. lissabon-fördraget och införan-
det av eeAS har hittills snarast försvagat 
eu:s ställning. Någon permanent lösning 
på hur eu ska representeras i FN är ännu 
inte i sikte.

Krishanteringen har utvecklats på ett 
imponerande sätt under de tio år som gått. 
Verktygslådan har ytterligare förfinats och 
kompletterats genom lissabon-fördraget. 
De begränsningar som finns handlar fram-
förallt om politisk vilja och ekonomiska 
resurser.

Den nya europeiska utrikestjänsten, 
eeAS utgör ett avgörande tillskott i vek-
tygslådan för att göra en eu till en mer 
kraftfull säkeerhetspolitisk aktör. Det gäl-
ler bara att finna strukturer och arbetsfor-
mer som gör GSFp till en integrerad del av 
GuSp så att vi kan verka över hela kon-
fliktcykeln.

men erfarenheten lär oss också att fram-
steg i den verkliga världen oftast är ett re-
sultat av att de politiska beslutsfattarna 
tvingats hantera specifika utmaningar och 
kriser. pragmatismen föregår oftast prin-
ciperna. Vi behöver helt enkelt några nya 
rejäla ”success stories” att hänga upp det 
fortsatta reformarbetet på. Det viktigaste 
under de närmaste åren blir därför att fin-
na uppgifter som passar GSFp och andra 
verktyg i lådan och som också väljarna/
skattebetalarna finner angelägna. Det kan 
för övrigt noteras att den europeiska och 
inte minst den svenska opinionen enligt 
eurostats undersökningar har en mycket 
positiv syn på krishantering.

Att bidra till en positiv utveckling i 
Nordafrika förefaller vara ett naturligt 
nästa steg för eu. Vi kan, utan att över-
driva parallellerna, dra nytta av erfaren-
heterna från insatserna under de senaste 
20 åren i Östeuropa och på balkan. eu är 
helt enkelt bäst lämpat, också i eget intres-
se, att bistå våra grannar i deras utveck-
ling mot demokrati, rättstat och en stabi-
lare ekonomi. Här finns måhända också 
nyckeln till en bestående fredlig lösning i 
mellanöstern med tydliga kopplingar till 
den inre säkerheten.

Därutöver är det lätt att se att det också 
finns uppgifter söder om Sahara, men här 
tycks den politiska aptiten i europa vara 
mer begränsad. undantaget är den mari-
na insatsen AtAlANtA utanför Somalias 
kust, där Sverige deltagit i två omgångar, 
senast som styrkebefälhavare.
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låt mig här göra en liten utvikning kring 
länken mellan inre och yttre säkerhet. Hot 
mot våra samhällen kan inte längre defi-
nieras enbart i traditionella geostrategis-
ka termer. terrorism, gränsöverskridande 
organiserad brottslighet, naturkatastro-
fer och pandemier kräver samverkan både 
mellan och inom stater och organisationer. 
inom eu krävs t ex tätare kontakter mel-
lan GSFp-strukturerna och deras motsva-
righeter på det rättsliga området. lissabon-
fördragets Solidaritets-klausul utgör här ett 
viktigt verktyg. 

För att summera:

– Civil och militär krishantering är centra-
la instrument för att eu ska bli en glo-
bal aktör också på det säkerhetspolitiska 
området i någorlunda paritet med dess 
ekonomiska styrka. betydande fram-
steg har skett. men GSFp måste nu sam-
ordnas med många andra instrument i 
unionens verktygslåda. Här tänker jag i 
första hand på den nya europeiska utri-
kestjänsten, eeAS men också på det bi-
stånd som går via Kommissionen.

– i grunden handlar det om politisk vilja i 
mS. i dagsläget blockeras ofta beslut av 
det ena eller andra landet. Vi måste eta-
blera en gemensam grundsyn beträffande 
vilka våra gemensamma intressen är och 
vad vi således vill uppnå med GuSp/GSFp. 
inte minst är detta viktigt för att uppnå 
nationell förankring under de första tio 
åren har eu:s insatser delvis saknat en 
övergripande strategisk filosofi. De har 
ofta varit alltför små eller isolerade för 
att få verklig effekt. Vi måste fundera vi-
dare på prioriteringar, inte minst eventu-
ella geografiska sådana. Utrikesminister 
bildt har föreslagit att eu bör anta en 
ny Säkerhetsstrategi år 2013. Den senas-
te tillkom som bekant 2003. Som arbe-
tet med Natos Strategiska koncept visat, 

utgör processen i sig ett viktigt bidrag 
till en mer samstämmig säkerhetspolitisk 
kultur, även om man naturligtvis i slutän-
dan alltid måste finna kompromisskriv-
ningar som överbryggar traditionella in-
tressemotsättningar.

– Som underlag för de politiska beslu-
ten krävs en förfinad gemensam politisk 
analys, planering, policy utveckling och 
organisation. Krishantering måste ges 
högre prioritet i bryssel. på den först-
nämnda punkten har Sverige lanserat 
tanken på ett europeiskt fredsinstitut. 
beträffande ledningen av insatser pekar 
alltmer på behovet av någon form av per-
manent operativt högkvarter i bryssel.

– eu:s medlemsstater kommer under de 
närmaste åren knappast vara beredda att 
lägga större resurser på krishantering. 
Det gäller därför att finna samverkans-
former och en arbetsfördelning som ger 
största möjliga utbyte per satsad slant. 
Detta gäller såväl internt som i förhål-
lande till FN, Nato och regionala organi-
sationer som OSSe och OAu

– Sverige har goda förutsättningar att fort-
sätta att spela en ledande roll i denna 
process. För det första ha vi på ett av-
görande sätt bidragit till den konceptu-
ella utvecklingen alltifrån engagemanget 
för civil krishantering i slutet av nittio-
talet till en rad initiativ under vårt ord-
förandeskap 2009. tankarna på ett eu-
ropeiskt fredsinstitut och förslaget om 
ny säkerhetsstrategi vittnar om att detta 
fortsätter. För det andra har vi gått från 
ord till handling. Vi har deltagit i samtli-
ga insatser hittills. två gånger har vi lett 
den Nordiska stridsgruppen NbG. Vi har 
medverkat i den marina insatsen Atalanta 
två gånger senast som styrkebefälhavare. 
Vi är en av de största bidragsgivarna till 
euleX i Kosovo och eumm i Georgien 
etc etc. Slutligen är både utrikes – och 
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försvarsministrarna djupt och aktivt en-
gagerade i GSFp. Vi har centralt place-
rade personer i bryssel. Jag tänker sär-
skilt på Den permanente ordföranden i 
KuSp, Olof Skoog samt på ordföranden 
i militärkommittén f d Öb Håkan Syrén. 
Allt detta utgör en god grund för vårt 
fortsatta engagemang.

Författaren är ambassadör och ledamot av 
KKrVA.


