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handlingar

när jag sätter mig vid datorn för att skriva 
ett förord till årets nummer 3 av akademiens 
Handlingar och Tidskrift, gemenligen kallad 
Gulan, är det den 22 september 2022. Den 
auktoritäre ryske statsledaren har deklare-
rat att han beordrar en stor mobilisering av 
värnpliktiga och befäl för att fullfölja an-
greppet på Ukraina. Han talar också om att 
kärnvapen kan komma till användning mot 
Natos medlemsländer.

Statsledarna för demokratierna, med 
USA:s president Biden i spetsen, viker sig 
inte från vårt fortsatta stöd till Ukraina. Vi 
är än en gång i en kritisk säkerhetspolitisk 
situation i Europa och i världen. Ingenting 
kan uteslutas.

Den finska opinionssvängningen var en 
direkt konsekvens av den ryska attacken mot 
Ukraina och kraven på att stoppa vidare 
Nato-utvidgningar, skriver kallade finländ-
ska ledamoten Teija Tiilikainen i en artikel.

Den kallade norske ledamoten Sverre 
Diesen, som är här idag, konstaterar att 
Finlands och Sveriges tillträde till Nato för-
enar den Skandinaviska halvön och öppnar 
för en baltisk militärpolitisk enhet, som i 
sin tur vrider det nordisk-baltiska området 
i Natofavör på ett fundamentalt sätt.

Ett danskt perspektiv på att situationen 
i de Baltiska staterna och Östersjöregionen 
påverkar danskt försvar ges av kallade le-
damoten Michael Hesselholt Clemmesen.

Ärade vänner! Finland och Sverige kan på 
detta sätt skapa sig själva och bidra till an-
dras större säkerhet; den dagen alla Natos 
medlemsstater har ratificerat våra tillträden 
till Nato fördraget. Där är vi inte, i skrivande 
stund, eftersom en annan auktoritär statsle-
dare, i Turkiet, inte låtit ratificera våra två 
länders överenskomna medlemskap.

Men, vi arbetar med att våra två länders 
medlemskap i Nato ska bli av. Ett av bidra-
gen till den processen är att Krigsvetenskaps-
akademien publicerar texter i nummer tre av 
Handlingar och Tidskrift. Ett annat är att 
akademien i vår studie-och forskningsverk-
samhet ska gå på djupet i det som regleras i 
Nato-fördraget. Sverige behöver tid för att 
ta till sig vad Nato är. På samma sätt som 
det har tagit sin tid för att göra det när det 
gäller vårt medlemskap i EU. Båda dessa 
organisationer är centrala för de svåra, ja 
avgörande, kriser och hot som vi upplever. 
EU:s viktiga roll i det hänseendet såg vi un-
der Covid-pandemin.

Vårt presidium och våra avdelningar vill 
kunna knyta de ledamöter som vill och kan 
till ett sådant arbete. Vi vill delta med un-
derlag och idéer för beslutsprocesserna här 
och nu och framåt.

Och ärade gäster och ledamöter – här 
och om knappt en timme, kommer vi att få 
lyssna på ett panelsamtal mellan försvars-
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cheferna i de nordiska länderna kring nord-
iskt försvarssamarbete inom Nato.

Författaren är docent, förutvarande försvars-
minister och talman. Han är Kungl Krigs-
vetenskapsakademiens styresman.


