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D et finns ett uttryck på tyska som
 jag använde vid en förövning till
 detta anförande i Akademiens

regi i våras: ”Himmelshoch jauchzend, zum
Tode betruebt”. Jag sade då och jag tycker
fortfarande att detta uttryck passar väl in
på den debatt som förts om NATO ända
sedan organisationens grundande, kanske
främst i NATO-länderna men på senare år,
när Europas säkerhetslandskap förändrats
och blockgränserna från det kalla kriget
brutits ner, också i Sverige. Få bokstavs-
kombinationer väcker så starka känslor
som NATO. Negativa känslor som utan-
förskap, fientlighet, rädsla och skam. Eller
positiva, som trygghet, värdegemenskap
och beundran. Skälet är antagligen att
NATO under det kalla kriget, då hotet om
kärnvapenkrig hängde över Europa, för-
knippades med djupt existentiella frågor
om frihet, liv och död.

 Inte minst i svensk debatt har det fun-
nit, och finns fortfarande, en tendens att,
beroende på ideologisk utgångspunkt,
antingen romantisera eller demonisera
NATO. Eftersom NATO är en allians som
starkt betonar värdegemenskapen mellan

NATO – dinosaur eller fågel Fenix?

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI
den 17 september 2002 av minister Ulla Gudmundson

sina medlemmar, är det naturligt att både
den bild som organisationen vill ge av sig
själv och den motbild som motståndarna
skapar blir starkt präglad av känslor och
värderingar. Men jag skulle vilja hävda att
den svenska bilden av NATO, sådan den
formades under det kalla kriget, också präg-
lades av två mycket svenska egenskaper:
moralism och idealism, i höger- respektive
vänstertappning. Om Sverige hade varit
med i NATO på 1950-talet och Jarl Hjalmar-
son sagt det jag vill minnas att han sade
vid något tillfälle om befrielse av Östeu-
ropa, hade det spridit sig en pinsam tyst-
nad kring bordet Som den finske diplo-
maten Max Jakobson påpekat, lämnade
Väst i själva verket efter kriget sitt tysta
samtycke till sovjetisk dominans i Östeu-
ropa. Rumänska företrädare kan än i dag
uttrycka stor bitterhet över Jalta – att Ru-
mänien som hade ett mycket svagt kom-
munistparti trots detta fördes till det som i
praktiken blev en sovjetisk intressesfär,
medan Grekland, där kommunisterna var
betydligt starkare, ansågs höra till Väst.
NATO:s uppgift var inte – och det kanske
vi skall vara tacksamma för, eftersom det
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med all sannolikhet hade medfört storkrig
i Europa – återtagning av de land och folk
som hamnat under Stalin. NATO:s uppgift
var defensiv, att försvara det västliga Eu-
ropa
 Men jag har också – sannolikt till skillnad
från exempelvis Maj Britt Theorin – mycket
svårt att tro att de förhandlingar mellan
USA och Sovjetunionen som så små-
ningom ledde till INF-avtalets kraftiga ned-
skärningar av kärnvapen skulle ha kommit
till stånd om inte NATO 1979, parallellt med
att man sträckte ut en förhandlingshand
till Moskva, hade beslutat om utplacering
av Pershing 2 och kryssningsrobotar som
svar på de sovjetiska SS 20-robotar som
redan installerats i Östeuropa. It’s a tough
world out there.

Det är alltid lättare att projicera käns-
lor på det man vet ganska lite om. Nu sam-
arbetar Sverige sedan sju-åtta år tämligen
intensivt med NATO inom ramen för Part-
nerskap för Fred, PFF och det Euroatlan-
tiska partnerskapsrådet, EAPR. Tack vare
detta praktiska samarbete vet svenskar nu
betydligt mer om NATO. Det gäller i varje
fall de politiker, diplomater, militärer, civila
företrädare för totalförsvaret och andra
som yrkesmässigt deltar i samarbetet.
NATO har också förändrats. Organisatio-
nen har öppnat sig mot ickemedlemsländer
och under de tio år som gått sedan det
kalla krigets slut byggt upp ett rikt förgrenat
nätverk av politiska samarbetsrelationer till
tredje land. Det är en ödets ironi att
NATO:s första operation någonsin inte
blev ett försvar mot en sovjetisk attack ge-
nom Fuldagapet utan en krishanterings-

operation under FN-mandat på Balkan,
med deltagande både av f d fiender i War-
szawapakten – inklusive Ryssland – och
alliansfria länder som Sverige, Finland och
Österrike.

Att döma av olika opinionsunder-
sökningar har det svenska folkets uppfatt-
ning om NATO dock inte ändrats mer än
marginellt. Men debattklimatet, diskursen,
har undergått mycket stora förändringar.
Det märkte både Krister Andrén och jag
under vår tid i Bryssel, i form av en strid
besöksström till den svenska NATO-dele-
gationen. Intresset för att veta mera finns
också hos fredsorganisationer som är kri-
tiska till NATO, som Svenska Läkare mot
Kärnvapen och Svenska Freds- och Skil-
jedomsförbundet. I höst föreläser jag un-
der rubriken ”Är NATO förenlig med de-
mokrati?” på en tvärvetenskaplig kurs i
demokratiutveckling vid Uppsala univer-
sitet. Kursens huvudlärare, docent i anti-
kens kultur, vill bl a analysera strukturella
skillnader och likheter mellan NATO och
det attiska sjöförbundet – som också hade
en stor och dominerande medlem – på 400-
talet före Kristus. Jag tror inte att NATO
över huvud taget hade kommit på tal som
jämförelseobjekt vid en kurs vid ett
svenskt universitet för tio eller femton år
sedan.

Men det finns fortfarande många miss-
uppfattningar om NATO. Jag skulle där-
för, med risk att slå in öppna dörrar i denna
illustra församling, vilja säga några ord om
vad Alliansen är och inte är. För det första:
NATO är ingen militär organisation.
NATO är en politisk organisation som till
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sitt förfogande har militära resurser. Så
har det alltid varit. Under det kalla kriget
var den politiska dimensionen, med undan-
tag för Tysklandsfrågan, väsentligen in-
tern. Frankrikes och Storbritanniens Suez-
äventyr, de små medlemmarnas irritation
över stormakternas obenägenhet att kon-
sultera dem i Berlinfrågan trots risken för
att en konfrontation med Moskva över
Berlin kunde dra in dem i krig, är exempel
på frågor som skapade starka inre spän-
ningar i Alliansen. De återkommande
kraftmätningarna över Atlanten i börde-
fördelningsfrågor, frågan om kontroll av
kärnvapen och kärnvapnens roll relativt
konventionella vapen i NATO:s doktrin
och strukturer var naturligtvis i hög grad
politiska frågor – helt i enlighet med
Clausewitz. Besluten som styrt NATO:s ut-
veckling har fattats av civila politiker, inte
av militärer. Detta – principen om civil kon-
troll över försvarsapparaterna – är en vä-
sentlig del i den kultur som NATO efter
det kalla kriget har sökt förmedle till de nya
demokratierna i Östeuropa.

Den politiska dimensionen i NATO har
vidgats och stärkts efter det kalla krigets
slut. Den viktigaste skillnaden är att NATO
numera har en utrikespolitisk dimension –
PFF, EAPR, det nya NATO-Rysslandsrådet
som ersatt det s k Permanent Joint Council
(PJC) från 1997, samarbetskommissionen
med Ukraina och Medelhavsdialogen. Be-
hovet av bred politisk förankring av de
NATO-ledda fredsoperationerna på Balkan
– och även av truppbidrag och andra for-
mer av bidrag som också ställer krav på
samverkansförmåga – har gett dialogen

och samarbetet inom PFF, EAPR och
NATO-Rysslandsrådet ett konkret inne-
håll. En fråga som ställts i ljuset av den 11
september och Afghanistankriget, och
som vi strax skall återkomma till, är om
NATO är på väg att bli enbart, eller i första
hand, ett politiskt konsultationsforum. Är
NATO en militär dinosaur vars resurser och
strukturer är illa anpassade till det moderna
kriget, inbegripet terroristbekämpning?
Har den militära hypermakten USA över
huvud taget något intresse av operativ mi-
litär samverkan med sina NATO-partners?
Har det militära gapet mellan USA och Eu-
ropa vidgats till den grad att sådan sam-
verkan snart inte blir möjlig? Detta är avgö-
rande frågor, ty den militära planerings-,
lednings- och operativa förmågan är en
lika viktig del av NATO:s identitet som den
politiska dimensionen. De kommer att stå
på dagordningen vid NATO:s toppmöte i
Prag den 21–22 november, i lika hög grad
som frågan om ytterligare NATO-utvidg-
ning.

En annan punkt där många missför-
stånd råder gäller beslutsfattandet i NATO.
Kanske har det förändrats något, men jag
har intrycket att många fortfarande ser
NATO som en monolit, en bepansrad
stridsvagen som – om den Magritteartade
bilden tillåts – svävar fritt i luften ovanför
sina medlemmars huvuden. NATO är kan-
ske i själva verket den mest mellanstatliga
av alla de säkerhetspolitiska institutio-
nerna – FN, EU, OSSE. NATO:s medlems-
regeringar är formellt – om än naturligtvis
inte reellt – likställda. Beslut fattas med
konsensus och ingen som helst beslutan-
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derätt har avhänts till gemensamma organ.
Läser man Washingtontraktaten, NATO:s
grundfördag, noggrant ser man att det som
brukar kallas ”NATO:s högsta beslutande
organ”, Atlantrådet, på engelska North
Atlantic Council, formellt ”bara” är en kon-
sultationsmekanism. Besluten fattas av
varje enskild regering sedan den hört öv-
rigas synpunkter. I praktiken är detta na-
turligtvis oftast hårklyverier – ett beslut
av ett enigt NATO-råd i Bryssel uppfattas
som de facto taget av samtliga regeringar.
Men i mellanstatligheten ligger också, som
vi såg i samband med NATO:s beslut den
12 september 2001 att för för första gången
i sin historia aktivera den gemensamma för-
svarsgarantin (”artikel fem”), att tolk-
ningen av ett besluts materiella kon-
sekvenser – i detta fall vilken konkret hjälp
var och en skulle erbjuda den angripna
medlemmen USA – är en fråga för varje
medlemsland och kan ha stor operativ be-
tydelse.

I detta senare ligger också att NATO
är en väsentligt mer decentraliserad orga-
nisation än vad många har klart för sig.
Det som i dagligt tal – exempelvis i diskus-
sionen om vad EU skall kunna ”låna” för
en europeisk krisoperation – kallas
”NATO-resurser” är i själva verket till den
överväldigande delen nationella, i första
hand amerikanska, resurser. Några undan-
tag finns, t ex den gemensamma olje-
ledningen genom Europa, men de är få. Inte
ens de berömda AWACS-planen ägs kol-
lektivt av Alliansen utan av tretton av de
nitton medlemsländerna. Även baser, flyg-
fält och hamnar är nationella resurser, lik-

som givetvis mark-, flyg- och marina för-
band. Tanken är att de skall ställas under
NATO-befäl i ett krisläge, men detta krä-
ver ett nationellt beslut av varje enskilt
medlemsland. Det gemensamma taket i
NATO – den internationella civila och mi-
litära staben i Bryssel, den militära pla-
nerings- och ledningsstrukturen – är vik-
tigt men tunt. Den gemensamma försvars-
planeringen innebär väsentligen att man
med lock och pock försöker få nitton na-
tionella processer att gå i takt. Några
sanktionsmöjligheter – utöver politiskt
peer pressure, som naturligtvis kan vara
nog så kännbar – finns inte. I NATO har,
till skillnad från i EU, toleransen traditio-
nellt varit hög mot s k variabel geometri.
Så länge ett undantag inte bedömts hota
Alliansens strategiska mål, har det accep-
terats. Norges och Danmarks undantag
från kärnvapenlagring i fredstid är ett ex-
empel på detta. Detsamma gäller Frankri-
kes, och tidigare Spaniens, frånvaro i de
militära strukturerna.

Jag brukar säga att om EU präglas av
en kontinentaleuropeisk förkärlek för in-
stitutionella och legala strukturer, så präg-
las NATO, på gott och ont, av anglosaxisk
pragmatism och prejudikatstradition. ”Det
finns inga regler här, vi hittar på alltef-
tersom”, sa en NATO-kollega till mig en
gång. Det är en lätt överdrift – visst har
NATO som andra institutioner en
organisationskultur och etablerade arbets-
former. Men det betyder att ett stort mått
av förändring och flexibilitet finns inbyggt
i dessa arbetsformer. Detta är en väsentlig
del av förklaringen till NATO:s framgångs-
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rika anpassning till en ny roll och nya upp-
gifter efter det kalla kriget. Vi har nästan
glömt det, men i samband med murens fall
och Warszawapaktens upplösning hade vi
också en dinosauriedebatt om NATO. Var-
för behålla en stor och tung militärapparat,
när fienden försvunnit praktiskt tagit över
en natt? NATO visade sig eminent, ja för-
bluffande, kapabelt att anpassa sig till detta
nya läge – att som en Fenix uppstiga från
det som såg ut att bli historiens askhög.
Ett väsentligt skäl är just att organisatio-
nen är något mer än en militärallians. En av
dess ursprungliga politiska uppgifter – att
integrera Förbundsrepubliken Tyskland i
efterkrigets Europa – visade sig kunna ut-
vidgas till att stabilisera demokratierna i
Öst- och Centraleuropa. NATO:s militära
förmåga visade sig kunna ställas om till att
få slut på det varma krig som efter det kal-
las slut blossade upp på Balkan.

I själva verket är NATO:s stabilitets-
och säkerhetsfrämjande funktion inget
1990-talsfenomen. Den har funnits med
som en röd tråd i Alliansen ända sedan
dess grundande och framträtt med olika
tydlighet beroende på det strategiska och
politiska läget i Europa. Det går att dra en
linje från Washingtontraktatens artikel 2
om ekonomiskt samarbete över ”de tre vise
männens rapport” 1956 om ickemilitärt sam-
arbete i NATO, Harmeldoktrinen om av-
skräckning och avspänning som likställda
mål i NATO 1967, dubbelbeslutet om
missilutplacering/förhandling 1979 och
Romstrategin 1991 till den strategi som
antogs vid Washingtontoppmötet 1999 och
som lyfter fram dialog, partnerskap och

krishantering som huvuduppgifter för Al-
liansen.

Kärnan i NATO är relationen Europa-
USA. NATO är, tillsammans med euroat-
lantiska samarbetsfora som PFF och EAPR,
ett organisatoriskt uttryck för den säker-
hetspolitiska dimensionen i det vi brukar
kalla ”den transatlantiska länken”. Krisar
de transatlantiska relationerna, förlamas
NATO. Den nuvarande amerikanske för-
svarsministern, Donald Rumsfeld, har
uppenbarligen en ganska negativ uppfatt-
ning om Alliansen. Jag undrar om den kan
ha samband med att han själv var ameri-
kansk NATO-ambassadör 1973–1974, en
verklig downperiod för NATO bl a som en
följd av politiska spänningar över Vietnam-
och Yom Kippurkrigen. Ett annat exempel
är de transatlantiska slitningarna över Bal-
kanpolitiken 1993–1994, som många
spådde skulle bli slutet för NATO.

Det är ingen slump att konfrontatio-
nen i Europa under det kalla kriget åtmins-
tone på västsidan kläddes just i öst-väst-
termer. Västbegreppet fungerade ju som ett
transatlantiskt kitt, som betonade samhö-
righeten mellan demokratierna/marknads-
ekonomierna i Västeuropa och USA, i kon-
trast till de auktoritära systemen i Östeu-
ropa och Sovjetunionen. Åren närmast ef-
ter det kalla kriget, som jag brukar kalla
den europeiska euforins period, när det
stod klart att blockindelningen var borta
och det fanns möjlighet att hela den euro-
peiska kontinenten, kom ju på nytt begrep-
pet Europa i fokus. Men det innebar också
att Västbegreppet hotade att krackelera,
något som problematiserade de europeiska
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relationerna till USA. Maastrichtdebatten
om ett europeiskt försvar vid sidan av
NATO var det säkerhets- och försvarspo-
litiska uttrycket för denna perspektivför-
skjutning. Kriget på Balkan och behovet
av USAs medverkan i stabiliseringen av
Öst- och Centraleuropa innebar en tillnykt-
ring på båda sidor om Atlanten. På idé-
planet blev lösningen att betona den uni-
versella – inte bara västliga – karaktären
hos värden som demokrati, frihet och
mänskliga rättigheter. Detta märks tydligt
inte minst i styrdokumenten för PFF och
EAPR. Det är intressant att konstatera att
Västbegreppet, nu utvidgat med Ryssland,
på nytt blivit modernt efter terrordåden den
11 september. Det nya NATO-Rysslands-
råd som inrättades i maj 2002 är ett organi-
satoriskt uttryck för denna nya syn.

NATO:s aktier har, som sagt, under sin
historia upplevt både kursfall och kursupp-
gångar. Nu senast såg vi det i samband
med den 11 september. Alliansens snabba
beslut den 12 september att aktivera den
kollektiva försvarsgarantin skapade för-
väntningar på en massiv militär NATO-
operation i Afghanistan. Inte minst
svenska tidningar var fulla av bilder och
siffror på de flygplan, missiler, fartyg och
förband som skulle sättas in. Snopenheten
blev stor när USA valde att genomföra
operationen ensamt, via sina nationella
militära kommandostrukturer, tillsammans
med ett antal utvalda länder, flertalet men
inte alla NATOmedlemmar. Uttalanden av
vice försvarsminister Paul Wolfowitz om
att ”uppgiften måste bestämma koalitio-
nen, inte koalitionen uppgiften” har lett

till spekulationer om att NATO i USA:s
ögon blivit irrelevant. Beslutet om NATO-
Rysslandsrådet ledde till en liten kursupp-
gång, men allmänt råder baisse. Markna-
den gillar som bekant inte osäkerhet, och
utan tvivel råder det idag osäkerhet om
NATOs identitet och framtida roll. Inte
minst är det intressant att se hur annor-
lunda förtecknen är för den NATO-utvidg-
ning som väntas bli beslutad vid Pragmötet
i november, jämfört med den som besluta-
des i Madrid 1997. Då framstod NATO-
medlemskap som utomordentligt svårupp-
nåeligt och bara tre av nära dussinet kan-
didatländer inbjöds. Även om inga beslut
är fattade, förefaller det ganska säkert att
Pragmötet utvidgningsmässigt blir en ”big
bang” med inbjudan till fem, sex eller kan-
ske till och med sju kandidatländer – däri-
bland de baltiska. Men detta har i debat-
ten långtifrån alltid beskrivits som ett ut-
tryck för NATO:s fortsatta relevans. En
och annan bedömare har också sett det
som en döende dinosaurs desperata för-
sök att växa lite till innan andra arter, bättre
anpassade till moderna risker och hot, tar
över.

NATO:s snara frånfälle har förutspåtts
med jämna mellanrum. Ett populärt reto-
riskt föreläsartrick har blivit att citera utta-
landen som låter som om de fällts igår, men
som visar sig vara 20-30 år gamla, i syfte
att bevisa att tvivlen på NATO:s förmåga
att komma igen, att ”do a Phoenix”, även
denna gång är överdrivna.

Själv tycker jag kanske NATO-vänliga
debattörer gör det något lätt för sig när de
– som jag uppfattar det – utgår från att det
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som gällde på 1960-, 1970- och 1980-talen
ska gälla även idag. Jag är den första att
skriva under på att historiska perspektiv
är viktiga och jag tycker det är fascine-
rande att se hur gamla mönster – faktiskt
ända tillbaka till det antika Grekland och
Rom – går igen i dagens europeiska säker-
hetspolitik. Men historien upprepar sig
inte. Gamla mönster går igen, men i ny form
och med nya förtecken. En viktig skillnad
mellan läget idag och det för tio, tjugo eller
trettio år sedan är ju att det sovjetiska mi-
litära hotet, som svetsade samman NATO-
medlemmarna, inte längre existerar. Tidi-
gare kunde man kosta på sig att gräla, ty
alla visste att man ingick i en obrytbar ödes-
gemenskap. Men gäller det idag, när det
sovjetiska hotet är borta och Ryssland
kommit så nära NATO att man talar om en
beslutsgemenskap på 20, istället för 19+1?
Säkerhetspolitiken har globaliserats, och
kraven på allianser, i den mån USA anser
sig behöva dem, har vidgats till att inklu-
dera den muslimska världen och även
Asien. Vilken relevans har en allians mel-
lan USA och Västeuropa i detta perspek-
tiv? Var kanske NATO:s spektakulärt fram-
gångsrika omställning till en ny roll under
perioden 1989–1999 dinosauriens sista
kraftsamling före slutet? Låt oss skärskåda
argumenten.

1 USA har genom att inte engagera
NATO militärt i Afghanistanopera-
tionen visat att man inte längre ser or-
ganisationen som relevant. Men att
USA, som ensamt förfogar över nästan
alla Alliansens militära resurser, väljer
att inte betala den ”transaktions-

kostnad” det innebär att involvera 18
allierade i planering och genomförande
av en operation som definierats som
självförsvar, är knappast märkligt. Även
om den kollektiva försvarsgarantin for-
mellt är ömsesidig, har i realiteten
NATO-samarbetet byggt på att ett mili-
tärt starkt USA står som yttersta garant
för övriga medlemmars säkerhet. Arti-
kel fem-beslutet den 12 september inne-
bar att USA fick starkaste tänkbara po-
litiska stöd av sina allierade, vilket var
vad man i detta läge hade behov av. Det
underlättade också för USA att få det
praktiska stöd man ansåg sig behöva, i
form av överflygnings- och andra tran-
siteringsrättigheter, rätten att utnyttja
baser m m. Detta är ungefär den rollför-
delning man kunde vänta sig med hän-
syn till de interna militära styrkeförhål-
landen som alltid rått i Alliansen.

2 Trovärdigheten i den gemensamma
försvarsförpliktelsen i artikel fem har
urholkats. Men den som gjorde sig
besvär att läsa artikel fem före den 11
september visste redan att den inte stad-
gar något om en automatisk militär re-
spons från alla medlemmar i händelse
av angrepp mot någon. Enligt artikeln
skall varje medlemsland i en sådan si-
tuation ”ensamt eller tillsammans med
andra vidta sådana åtgärder som det fin-
ner nödvändiga, inklusive bruk av väp-
nat våld, för att återställa och upprätt-
hålla säkerhetsn på Alliansens territo-
rium”. Militärt våld är alltså bara en av
flera optioner, och varje medlemsland
avgör självt vilken form av hjälp det vill/
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kan lämna. Vår bild av artikel fem är präg-
lad av det kalla kriget, då varnings-
tiderna för motsidans missiler kunde
vara så kort som en halvtimme. I ett så-
dant läge saknade naturligtvis den po-
litiska reservationen i artikeln praktisk
betydelse. Men det är fullt naturligt att
den återfår den idag, när hoten i högre
grad blivit asymmetriska och komplexa.

3 NATO är illa anpassat för att möta mo-
derna hot, exempelvis terrorismen. Ex-
perter på terroristbekämpning brukar
framhålla betydelsen av underrättelse-
samarbete, polisiärt samarbete, rättsligt
samarbete etc snarare än militära medel.
Det är riktigt att NATO idag knappast
förfogar över någon sådan operativ
terroristbekämpningsförmåga. Detta
hänger bl a samman med att, fram till
den 12 september, NATO:s definition
av ”väpnat angrepp” enligt artikel fem
inte explicit omfattade terroristattacker.
Ambivalensen som rått på denna punkt
reflekteras tydligt i artikel 24 i den stra-
tegi som antogs vid Washington-
toppmötet i april 1999. Genom beslutet
den 12 september lades doktrinmässigt
grunden för att NATO i framtiden skall
kunna utveckla en multidimensionell
terroristbekämpningsförmåga som
också omfattar exempelvis underrättels-
esamarbete. Ett sådant arbete verkar
också ha inletts. Om den politiska vil-
jan hos medlemmarna är att NATO skall
ha en operativ terroristbekämpningsroll
som sträcker sig utanför den militära, är
det i princip fullt möjligt för Alliansen
att utveckla en sådan förmåga.

4 En utvidgning med ytterligare fem till
sju centraleuropeiska stater kommer
att urvattna NATO och urholka dess
operativa förmåga. Jag tror att detta är
uttryck för en alltför o-clausewitzsk syn
på sambandet mellan militär förmåga och
politik. Under flygangreppskampanjen
mot f d Jugoslavien visade sig till-
gången till rumänskt och bulgariskt luft-
rum och territorium högst betydelse-
fullt. Genom att i konfliktens slutskede
vägra transitering av rysk trupp innan
en slutlig uppgörelse nåtts med Serbien
om modaliteterna för en internationell
militär närvaro i Kosovo besparade Ru-
mänien och Bulgarien sannolikt NATO
en besvärlig kris med Ryssland. Det är
svårt, för att inte säga omöjligt, att se
hur euroatlantisk säkerhet idag skulle
kunna byggas utan aktiv medverkan av
de centraleuropeiska staterna, lika lite
som utan Ryssland. Det är också svårt
att se hur NATO – eller för den delen
EU – skulle kunna utveckla en global
säkerhetspolitisk roll om ett gapande hål
lämnas i själva hjärtlandet. På kort och
medellång sikt kommer integrations-
processen av nya medlemmar att ta kraft
i anspråk. I det längre perspektivet är
den en historisk nödvändighet. de visa
att de har något militärt att bidra med.

5 Det växande militära gapet mellan
USA och Europa gör Europa alltmer
ointressant som militär partner för USA
och minskar därmed NATO:s opera-
tiva betydelse. Utan tvivel är det så att
ju mindre de europeiska staterna har att
bidra med militärt, dess mindre berett
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kommer USA att vara att engagera dem
i framtida militära operationer. Detta
skulle också utesluta en operativ roll
för NATO. Detta är också det budskap
som framförs med stor tydlighet av ame-
rikanska politiska och militära företrä-
dare till de europeiska allierade. Exem-
pelvis pekar man på det faktum att av
ca 2 900 stridsflygplan som européerna
totalt disponerar, flertalet bara kan ope-
rera i vackert väder dagtid och inte är
utrustade för precisionsammunition. Ett
konkret amerikanskt krav är att europé-
erna skall kunna ställa upp små, väl-
tränade specialförband, som kan sam-
verka med amerikanska styrkor i opera-
tioner med begränsad markinsats i kom-
bination med precisionsbombningar.
Washington har i det syftet inför topp-
mötet i Prag den 21–22 november lan-
serat ett förslag om en ”NATO Rapid
Response Force” på ca 20 000 man. Med
stor sannolikhet vinner det stöd hos
övriga allierade. Storbritannien, Frank-
rike och Tyskland har redan förband som
kan ingå i en sådan styrka, och delta-
gande med mindre enheter borde ligga
inom möjligheternas gräns också för
övriga allierade. Därmed uppfylls ett
konkret amerikanskt önskemål och ska-
pas militära förutsättningar för åtmins-
tone en form av operativ NATO-roll i
krigs- eller krishanteringsoperationer
utanför Europa.

6 USA och Europa fjärmar sig alltmera
från varandra i strategiska perspektiv
och i synen på militärt våld som kon-
fliktlösningsinstrument. Här ligger en-

ligt min mening det allvarligaste hotet
mot NATO:s framtid. Kärnan i NATO
är, som ovan sagts, relationen USA-Eu-
ropa. Amerikanska militära företrädare i
NATO hävdar idag behovet av ”kapa-
citetsbaserade” istället för ”hotba-
serade” militära strukturer. Men det är
svårt för europeiska regeringar att på
hemmaplan argumentera för höjda för-
svarsutgifter utan att kunna redovisa
något konkret hot. Sannolikt blir det,
som ovan sagts, inte så svårt att nå
enighet i Prag om en snabbinsatsstyrka
i NATO-regi och inte heller särskilt svårt
eller dyrt att sätta upp den. Styrkan skall
militärt kunna sättas in med omedelbart
varsel. Men risken finns att det istället
blir den politiska processen som blir
utdragen. En ytterligare fråga rör NATO-
styrkans roll i förhållande till den mili-
tära krishanteringsstyrka på 60 000 man
som EU har som mål att sätta upp till år
2003.

Vilka slutsatser ska man då dra beträffande
NATO:s framtid? En del av besvikelsen och
kritiken när det gäller NATO:s roll efter den
11 september bottnar som vi sett i miss-
uppfattningar när det gäller Alliansens
möjligheter och begränsningar. I någon
mån har kanske NATO blivit ett offer för
sin egen framgång – förväntningarna har
stegrats efter den framgångsrika stabilise-
ringen av Centraleuropa, krigssluten i
Bosnien och Kosovo och det nya samar-
betet med Ryssland. Uppgiften att stabili-
sera Balkan är idag mindre glamorös, men
den är långtifrån slutförd. Ett utvidgat
NATO (inklusive EAPR/PFF, som kan spela
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en viktig roll för balkanstaternas säker-
hetspolitiska integrering i Europa) och ett
utvidgat EU kommer båda att behövas här.

 För européerna har NATO som trans-
atlantiskt politiskt konsultationsforum sna-
rast blivit viktigare. Benägenheten i Wash-
ington att lyssna till sina allierade är kan-
ske begränsad, men den är dock sannolikt
större i NATO än i något annat forum. Ett
syfte med premiärminister Blairs initiativ
att knyta Ryssland närmare NATO var helt
klart att se till att den nya hjärtliga dialo-
gen Washington-Moskva inte fördes över
européernas huvuden.

 Ett NATO som enbart ägnar sig åt
stabilitetsfrämjande och politiska konsul-
tationer skulle dock bli ett helt annat NATO
än dagens. En viktig del av NATO:s iden-
titet och raison d’être har – också efter det
kalla kriget – varit att den har varit kapabel
att sätta militär kraft bakom de diploma-
tiska orden.

Från amerikansk sida gör man NATO:s
framtid till en fråga om organisationens
möjligheter att leda eller medverka i mili-
tära operationer utanför Europa. Om detta
ska bli möjligt beror i hög grad på i vilken
utsträckning amerikanska och europeiska
positioner i olika avseenden kan jämkas
samman. Det gäller de politiska och strate-
giska visionerna, som får konsekvenser
också militärt. Från amerikansk sida driver
man nu på för ökad specialisering, arbets-
fördelning och ”pooling” av militära resur-
ser i NATO. Problemet med detta i ett eu-
ropeiskt perspektiv är att det på nytt bin-

der in européerna i en struktur där de för-
blir oförmögna att genomföra militära ope-
rationer utan USA. I EU, där inget ameri-
kanskt tryck finns, går å andra sidan den
militära kapacitetsuppbyggnaden i ESDP
ganska trögt.

 Kanske är lösningen att återuppliva
den diskussion som fördes över Atlanten
åren efter andra världskriget om Europas
framtid? USA krävde då att de europeiska
staterna skulle integreras ekonomiskt för
att Marshallhjälpen skulle användas effek-
tivt. Washington drev aktivt på för bildan-
det av kol- och stålunionen, EG:s före-
gångare, och den Europeiska försvarsge-
menskapen (EDF). Den amerikanske diplo-
maten George Kennans föreslog 1948 att
NATO skulle få formen av en ”hantelkon-
struktion” med ett integrerat Europa som
det ena och USA som det andra handtaget.

Sammanfattningsvis tror jag inte att
NATO är en dinosaurie. Men fjäderdräkten
liknar inte heller en Fenix’. Den har blivit
lite gråare. Kanske är det i sig ett uttryck
för att vi efter den 11 september lärt oss
något om Alliansens styrkor och svaghe-
ter.

Kanske är själva de metaforer jag valt
som titel för detta anförande ett uttryck
för vår tendens att projicera fruktan och
förhoppningar på NATO. Vad som behövs
är snarare mera kunskap och saklig ana-
lys. För att återvända till tyskan: det är,
med Max Webers ord, dags för en
”Entzäuberung” av NATO och NATO-
debatten.
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Summary

NATO – Dinosaur or Phoenix?

There is a German expression, ”Himmels-
hoch jauchzend, zum Tode betruebt”, that
is a good description of the debate on
NATO since its foundation. Few acronyms
arouse as strong feelings as NATO – nega-
tive feelings such as alienation, enmity, fear
or shame, or positive ones like security
and admiration.

There is, not least in the Swedish pu-
blic debate, a tendency to romanticize or
demonize NATO, depending on the speak-
er’s ideological position. Our NATO debate
has been shaped by two very Swedish
qualities – moralism and idealism, in a right-
ist or a leftist variant respectively.

NATO was written off by many as a
military dinosaur at the end of the Cold
War. But it managed to adapt to new cir-
cumstances and take on, with success, the
task of stabilizing Central Europe and of
handling the crises in the Balkans. This
political role, to project security, has al-

Inaugural lecture presented to the Security Policy Section of The Royal
Swedish Academy of War Sciences on 17th September 2002 by Minister
Ulla Gudmundson

ways been part and parcel of NATO’s man-
date, but it was obscured during the
military confrontation of the Cold War.

The expectations and subsequent
deception regarding NATO’s role in the
war on terrorism are partly due to miscon-
ceptions about NATO, particularly regard-
ing the obligations of the mutual defence
guarantee (”Article five”). The NATO
structure has an inbuilt flexibility and
adaptability. If there is a political will among
its members, NATO could evolve into an
efficient antiterrorist organization. This
might require a NATO that resembles
George Kennan’s ”dumb-bell approach”,
with the U.S. at one end and an integrated
Europe at the other.

What we need is not metaphors but
an informed, realistic assessment of
NATO’s strengths and weaknesses – an
”Entzäuberung” of the NATO debate.
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