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Handlingar

Detta symposium var det avslutande 
inom ramen för Akademiens projekt 

”Den europeiska småstaten – Säkerhet och 
försvar i en ny tid”. De tidigare sympo-
sierna ”På egen hand eller tillsammans?” 
och ”Tillsammans – men med vilka och 
för vad?” har refererats i kkrvaht 5. 
häftet 2007 resp 1. häftet 2008. Detta 
höstsymposium avsåg belysa främst den 
europeiska utvecklingen av försvars- och 
säkerhetspolitiken. Symposiet genomför-
des tillsammans med utrikesutskottet och 
samlade cirka 100 åhörare.

I de inledande välkomstorden från Aka-
demiens styresman, professor Bo Huldt, 
och utrikesutskottets ordförande, riksdags-
mannen Göran Lennmarker, betonades 
vikten av att diskussionen om den fortsatta 
utvecklingen av den europeiska säkerhets- 
och försvarspolitiken ges både ökat djup 
och ökad bredd. Därmed kan också ett 
ökat engagemang och en ökad förståelse 
skapas för att den europeiska utvecklingen 
kommer att forma både villkor och förut-
sättningar för utvecklingen i Sverige.

Förste talare var statsrådet och ledamo-

ten Cecilia Malmström som talade under 
rubriken ”Vad kan EU göra för Europas 
och världens säkerhet?” Hon lyfte fram 
den starka utvecklingen som sker inom 
främst tre områden: den europeiska för-
svars- och säkerhetspolitiken, EU:s grad-
visa utvidgning och dess alltmer aktiva 
grannskapspolitik samt EU:s stärkta roll 
i det ekonomiska samarbetet. Hon var 
optimistisk och hävdade att detta kommer 
att innebära ett mer välmående, säkrare och 
större EU. Hennes tal, tillika inträdesan-
förande i Akademien, finns i sin helhet att 
läsa på sidorna 71-77.

Under frågestunden berördes problemet 
med att kunna skapa en gemensam syn 
på hur Ryssland ska kunna integreras i 
en ökad europeisk säkerhetsgemenskap. 
Som svårigheter berördes bl a det ryska 
användandet av energi som ett säkerhets-
politiskt maktinstrument, den ryska synen 
på demokrati och mänskliga rättigheter 
samt de nya ryska maktaspirationerna. 
Som ett konkret exempel på dessa nämndes 
händelserna i Georgien.

Därpå följde utrikesutskottets vice ord-

Mot en ny säkerhetsgemenskap?
Referat från Akademiens höstsymposium den 22 oktober 2008

 

av kim Åkerman
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förande Urban Ahlin som talade om ”EU:s 
och Rysslands gemensamma grannskap”. 
Han belyste kontrasterna i den stabila ut-
vecklingen som skett i Baltikum med de 
konflikter och oroligheter som finns i Syd-
osteuropas stater, t ex Moldavien, Ukraina 
och nu senast Georgien. EU-initiativet 
som ledde till ett upphörande av striderna 
och en återgång till tidigare läge har en 
avgörande svaghet enligt Ahlin, eftersom 
detta inte innehåller någon formulering 
om Georgiens territoriella integritet. Med 
det ryska erkännandet av Abchazien och 
Sydossetien har nu en de facto-situation 
skapats som kommer att försvåra norma-
liseringen i området.

Ahlin var inte lika optimistisk som Ce-
cilia Malmström rörande den europeiska 
utvecklingen och orsaken var Ryssland 
och dess återuppväckta storhetssträvanden. 
Han betonade att det är viktigt att börja 
diskutera med Ryssland och få till stånd 
ett avtal om de framtida förhållandena. 
Men vad skulle kunna vara basen i dessa 
diskussioner? Många har utgått från att det 
finns en gemensam värdegrund mellan EU 
och Ryssland, men så är det inte. Det finns 
en historiskt betingad rysk särart. 

I de kommande diskussionerna är det 
viktigt att lyfta fram de gemensamma in-
tressen som finns. Detta får dock inte ske 
på bekostnad av de värdegrunder som styr 
utvecklingen inom EU. Ahlin påpekade att 
det ofta framstår som om Ryssland vill ha 
”kuvade och lydiga” grannar. För EU:s del 
är det tvärtom – det ligger definitivt i EU:s 
intresse att ha välmående demokratiska 
stater omkring sig, och EU måste övertyga 

Ryssland om att detta också borde ligga i 
Rysslands intresse.

Urban Ahlins budskap var tydligt – i 
de kommande förhandlingarna måste EU 
vara ”tuffa” men samtidigt ha en ”inklu-
derande” attityd.

Näste man i talarstolen var utrikesutskot-
tets ordförande Göran Lennmarker som 
talade på temat ”Det östligaste Europa”. 
Han började med att beskriva de senaste 
20 årens oerhörda utveckling i många 
europeiska länder avseende frihet och 
demokrati. Men han slog också fast att 
den utveckling som vi sett i huvuddelen 
av Europa inte har sin motsvarighet i det 
östligaste Europa. 

Redan i Rom-fördraget fastslogs en öp-
penhet – alla i Europa som vill vara med 
ska ha en möjlighet. Det finns idag en dis-
kussion om vad som är Europa men denna 
fråga är mer en definition av en dynamisk 
utveckling än ett fastlåst läge. Här är återi-
gen Georgien ett exempel. EU spelar en 
aktiv roll i regionen och Georgienkrisen 
har tydliggjort detta. 

Ett fortsatt ökande engagemang i det 
östligaste Europa innebär inte några avgö-
rande ytterligare ekonomiska bördor – EU 
lämnar redan idag mycket bistånd och det 
finns mycket att vinna på en positiv ut-
veckling i detta område. Det handlar alltså 
om att genom utvidgning och integration 
skapa ett Europa. En mer restriktiv attityd 
kan få som följd ett delat Europa – dels 
EU och dels ”ett andra Europa” med allt 
vad detta kan innebära. Följdverkningarna 
kan bli rivalitet, konkurrens och i värsta 
fall antagonism.
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Göran Lennmarker ansåg därför att det 
är en stor utmaning att integrera det östli-
gaste Europa i gemenskapen, och att om 
vi lyckas med detta så kommer det att öka 
vår säkerhet. Exemplet Baltikum skulle 
med fördel kunna omsättas till Svarta 
havsregionen.

Lennmarker konstaterade att ett Ryss-
land som känner respekt för sina grann-
länder är på rätt väg. Ett Ryssland som ska 
dominera och undertrycka sin omgivning 
är däremot farligt. Därför är Rysslands 
roll och påverkan central och därför måste 
Ryssland med i processen. Det kommer 
dock att ta tid att utveckla och fördjupa 
EU:s Rysslandspolitik. EU:s styrka i den 
kommande utvecklingen är de grundläg-
gande värderingar som finns i unionen 
samt fyra institutioner: Europarådet, EU, 
OSSE samt NATO.  

Göran Lennmarker avslutade med att 
särskilt betona att den europeiska säker-
heten utvecklats påtagligt under senare år 
med bland annat solidaritetsklausulen och 
att Sverige nu har sin egen ”artikel 5” och 
gav sin tolkning av densamma – Sverige 
kommer inte att förhålla sig passivt om 
ett annat EU-land råkar ut för en katastrof 
eller ett angrepp, och vi förväntar oss 
samma stöd.

Som siste talare på symposiet framträdde 
ledamoten Kjell Engelbrekt under rubriken 
”Efter alliansfriheten”. Utgångspunkten 
var att i försvarsberedningens senaste 
rapporter Säkerhet i samverkan – För-
svarsberedningens omvärldsanalys samt 
Försvar i användning förekom begrep-
pet ”alliansfrihet” inte en enda gång, en 

omständighet som förvånande nog knappt 
uppmärksammats i mediebevakningen. 

I framställningen ägnades tre huvud-
alternativ särskild uppmärksamhet i en 
välbehövlig inventering av de möjlig-
heter som uppstår i och med att Sverige 
tycks lämna alliansfriheten bakom sig. 
Dessa var: 1) NATO-medlemskap; 2) ett 
fördjupat säkerhetspolitiskt engagemang 
i EU/ESDP; 3) övriga typer av multila-
terala eller bilaterala säkerhetspolitiska 
samarbeten, med betoning på den nordiska 
dimensionen. 

I framställningen förordades inte något 
alternativ men en tydlig belysning av dessa 
gavs som underlag för fortsatta diskussio-
ner och analyser.

Denna framställning var samtidigt en 
årlig redovisning från avdelning VI, säker-
hetspolitisk vetenskap, och redovisningen 
kan i sin helhet läsas på sidorna 49-66.

Under den avslutande diskussionen kom 
flera frågeställningar upp. Några av dessa 
redovisas kort:

På ledamoten Hans Lindblads fråga vad 
EU:s solidaritets klausul egentligen innebär 
svarade Göran Lennmarker att man nu är 
inne i en process för att reda ut detta, men 
att vi säkert kommer att vara solidariska 
när det behövs.

På ledamoten Bo Hugemarks fråga om 
vad det ryska motivet för inmarschen i 
Georgien innebär för Baltikum svarade 
Urban Ahlin att EU:s kraftiga reaktion 
mot det ryska våldet kan stärka balterna. 
Man kan också se att stödet för det ryska 
agerandet är i det närmaste obefintligt i 
världen i övrigt – inte ens Vitryssland har 
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stött detta.
Ledamoten Katarina Engberg efterlyste 

en tydligare definition av vad för slags 
säkerhet som eftersträvas. Kjell Engelbrekt 
svarade att det är ett vidgat säkerhets-
arrangemang som inte bara handlar om mi-
litärt försvar, men den yttersta säkerheten 
handlar ända om någon typ av artikel 5.

Ledamoten Jan Leijonhielm fram-
förde att det idag också finns andra 
medel för att utöva makt, t ex energi, 
IT m m som behöver beaktas. Han på-
pekade att det bör noteras att det har  
skett en återgång till ”sovjetisk” politik i 
Ryssland.

Symposiet avslutades med några sam-
manfattande kommentarer. Cecilia Malm-
ström tackade för en otroligt intressant 
diskussion. Hon betonade åter att EU har 
en enorm ekonomisk potential och att detta 
ger en efterhand ökad styrka. Parallellt med 

EU:s utveckling är det nu också viktigt att 
följa diskussionerna inom NATO om dess 
fortsatta utveckling.

Göran Lennmarker betonade i sin avslu-
tande kommentar att det inte är en slump 
att ordet alliansfrihet saknas i försvars-
beredningens senaste rapporter. Vad det 
innebär och vart vi är på väg kan vi fundera 
på medan vi agerar sakpolitiskt i ett aktivt 
samarbete med NATO.

Sammanfattningsvis kan detta sympo-
sium karakteriseras som spännande och 
innehållsrikt. Detta har inte minst bestyrkts 
av de värderingar som de närvarande har 
gett uttryck för under den tid som gått 
sedan symposiet genomförts. Därmed 
har syftet att vara ett viktigt inslag i 
Akademiens småstatsprojekt väl nåtts. 

Författaren är överste 1. graden. Han är 
ledamot av och sekreterare i KKrVA.


