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Snabba insatser är tidens lösen. Eller 
är de det? Naturligtvis kan en kvick 
militär reaktion kväva ett hot mot 

freden i dess linda. Men vi behöver inse 
att det i blott alltför många krisområden 
krävs något mer, ja mycket mer.

Det första, behovet av militära styrkor 
med hög beredskap, är lätt att inse. Att 
Europa sammantaget förfogar över någon 
miljon soldater är inte mycket värt, om 
inga av dem omgående kan sättas in i en 
konfliktzon. Vi borde kunna bättre. Vi 
kan bättre. 

Alltmer avancerade system kräver yr-
kessoldater, som också kan inta en helt 
annan beredskap än värnpliktskontingen-
terna på sin tid. Inte minst erfarenheterna 
av kriget i Bosnien gav manande exempel 
på resultatet av oförmåga att sätta väpnad 
kraft bakom försök att stävja en urartad 
situation.

Insiktsfulla politiker och diplomater, le-
damoten Jan Eliasson är en av dem, pekade 
tidigt på behovet av förebyggande, preven-
tiva insatser, varav en militär aktion skulle 

kunna vara en. Om man bara var tidigt ute 
med dämpande åtgärder behövde det kan-
ske inte bli något våldsutbrott, i varje fall 
inget stort. Där har Europa förutsättningar 
att åstadkomma mycket.

Plötsligt ville också alla vara med och 
åstadkomma ett helt nytt försvar på euro-
peisk mark. För ovanlighetens skull gick 
processen undan. Ett mål hade satts upp 
som föreföll uppnåeligt.

Nu är vi där, nästan. Dussinet snabb- 
insatsstyrkor, battlegroups, förutsätts kun-
na avlösa varandra i beredskap, två i taget. 
I en hotande kris skall EU kunna trycka på 
knappen, och inom tio dagar skall de första 
krisförbanden anlända. Om mindre än ett 
halvår är det Sveriges tur att tillsammans 
med grannar stå på vakt, inte som förr vid 
det egna landets gränser utan för att trygga 
internationell fred.

Mycket är ännu inte löst, inte minst hur 
battlegroups skall komma på plats genom 
ett utbud av strategiska transporter. Men ett 
enormt arbete har lagts ned på att effekti-
vera och förfina NBG, den nordiska strids-
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gruppen, som redskap för krislösningar, i 
Sveriges fall en sporre och en vägledare 
för hela Försvarsmakten.

Det behöver nu knappast diskuteras. Och 
nästa etappmål är redan uppsatt – en ny 
nordisk snabbinsatsstyrka skall stå färdig 
och beredd för operationer första halvåret 
2011. Den ansträngningen kommer kan-
ske, i nuläget troligen, att ta lika mycket 
av militärens kraft i anspråk som 2008-an. 
Men räcker det? Behöver vi inte fundera 
mer än som synes ske på vad som kommer 
efter en snabbinsats?

Tag bara det korta perspektivet. Hur 
skulle det te sig om en nordisk stridsgrupp 
sattes in i början av beredskapsperioden 
1 januari – 30 juni 2008 bara för att när 
tiden har gått ut avlösas av andra? Vilka 
andra? Det låter inte särskilt troligt att be-
slutsfattarna i Bryssel skulle vara beredda 
att pumpa in ständigt nya battlegroups i 
en och samma kris. Och ändå vet vi att 
krishantering blott alltför ofta är en lång-
varig sak. Sverige hade självt tråkiga erfa-
renheter av hur folkgrupperna på Cypern 
utnyttjade/missbrukade det rådrum som 
internationella insatser skulle skapa. Det 
slutade med att vi drog oss ur, och Cypern 
förblir ett problem.

Vill man bli tillräckligt nedslagen är det 
bara att lösa Maciej Zarembas artikelserie 
från Kosovo i Dagens Nyheter i våras. Den 
avslöjade blott alltför många otillräcklighe-
ter, för att inte tala om rent bedrägeri, bland 
dem som av FN-samfundet hade satts att 
sköta ett protektorat. Där hade sannerligen 
alltför litet vunnits på att NATO drev bort 
den serbiska militären från dess framfart 

mot områdets befolkning. Många i ärendet 
insatta muttrade över skildrarens exempel, 
men knappast någon kunde förneka att det 
i vissa hänseenden stod riktigt illa till.

Nå men EU? Inom unionen gläder man 
sig åt den lyckade operation Artemis under 
fransk ledning. Men ingen kan gärna påstå 
att en framgångsrik insats i ett afrikanskt 
land har gett så bestående resultat att hela 
kontinenten kan känna sig delaktig i ett 
lyft i fredens tjänst. Det är ju tvärtom 
någonstans i Afrika som vi tror att en 
krisutveckling blir sådan att den nordiska 
stridsgruppen kan komma att sättas in. Tror 
någon att insatserna i Libanon snart ger ett 
sådant resultat att de kan avslutas?

Traditionella fredsbevarande insatser har 
betraktats som någon av en svensk specia-
litet, och många håller fast vid dem som 
det enda rätta för vårt land. Sant är att de 
kommer att behövas även i fortsättningen. 
Men vad vi står inför är ett antal kriser som 
kan ta lång tid att bilägga. Fem år, tio år, 
räcker det? 

För en långvarig, samhällsuppbyggande 
uppgift krävs en på sitt sätt lika avancerad 
kombinerad militär och civil insats som 
den vi satsar på i NBG. Här pågår mycket 
tänkande i bl a USA om three block war, 
med soldater som skall kunna växla mellan 
strid och helt andra insatser. Vi kan ju se 
hur NATO uppträder i Afghanistan, delar 
i strid, andra i samhällsbygge (som exem-
pelvis svenskar och norrmän).

Vi har ju en del andra förband än de cen-
trala delarna i den nordiska stridsgruppen. 
Det poängteras nu inom Försvarsmakten 
att våra soldater skall tränas att strida i 
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tätort. Är tanken att svenska soldater skulle 
kunna sättas in i gyttret i någon av tredje 
världens mångmiljonstäder? Amerikanska 
och brittiska erfarenheter i Irak är minst 
sagt avskräckande. 

En gång tänkte man sig också i USA 
att de hårda insatserna skulle göras av 
amerikaner, när de sedan drog sig tillbaka 
fick européerna komma in och sköta upp-
städningen. Det låter som verkligt önske-
tänkande i Washington, särskilt när man ser 
hur få som har velat ställa upp och hjälpa 
till i vad flertalet européer uppfattar som 
George W Bushs krig. Men det finns en tid 
efter Bush. Den är snart här. 

Kan vi komma att medverka i bekämp-
ningen av stora uppror, så som rimligtvis 
förutsätts i den amerikanska arméns och 
marinkårens nya doktrin för Counter-
insurgency, utarbetad under ledning av 
generalen David Petraeus, mannen som 
skulle frälsa George W Bush i Bagdad? 
Något slags behov finns uppenbart av 
också en svensk handbok 

Problemet förblir av både psykologiskt 
och kvantitativt slag. Fattiga länder ställer 
gärna upp med trupp som andra betalar för. 
Kan vi räkna med att också resursstarka 
stater långsiktigt vill medverka i uppgifter 
som befolkningen inte anser vara av vitala 
nationella intressen? Och det behövs bety-
dande bidrag av soldater, poliser och civila 
tjänstemän – mer än vad som krävs i snabb-
insatser. De som idag misstror svenskt 
”expeditionskårstänkande”, hur skall inte 
de se på långvariga åtaganden i länder som 
verkar vara hopplösa fall?

Ingen skugga över att EU tar sig sam-
man och fullföljer engagemanget med 
snabbinsatsstyrkor. Historien anger att de 
behövs – som en första tidig krishantering. 
Men vad som kommer sedan tornar alltmer 
upp sig som det stora problemet. Där har 
vi mycket att grubbla över och försöka 
lösa – helst med lika energisk förmåga 
som vid uppsättandet av den nordiska 
stridsgruppen.


