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ledamöterna, Johan Tunberger och Bo Hu-
gemark. Min egen uppfattning att scenarior 
ska användas med försiktighet mot politiker 
bekräftades. Samtliga politiker passade på 
de besvärliga frågorna med hänvisning till 
att scenariot inte var trovärdigt. Att histo-
rien är fylld av osannolika händelseutveck-
lingar glömde debattörerna. 
 Dag två inledde statsministern med rub-
riken ”Ordförandeskapet – slutsatser för 
Europas säkerhet nu och i framtiden”. Det 
blev en skickligt framförd säkerhetspolitisk 
inriktning för alliansen inför valet. Han in-
ledde känslomässigt med en personlig upp-
levelse från Afghanistan som lade grunden 
för budskapet att vi ska ha ett långsiktigt 
och allsidigt engagemang i landet. Statsmi-
nistern var mycket tydlig med att vi bygger 
vår säkerhet tillsammans med andra. Alter-
nativet på egen hand nämndes inte. Liksom 
försvarsministern sjöng han det insatsbered-
da försvarets lov. Det starkaste budskapet 
var nog ändå att statsministern var närva-
rande på konferensen – mig veterligt var det 
ett tag sedan.
 Mona Sahlin valde att presentera de 
röd-grönas försvarspolitik på konferensen, 
därav den ”politiska förkylningen” dag ett. 
Skillnaden till alliansen är militär alliansfri-
het (nej till Nato), däremot samarbete enligt 
nuvarande modell. Stoltenbergrapporten 
omnämndes i positiva ordalag och nordiskt 

första dagens huvudrubrik var ”Vad 
väntar efter valet?” Försvarsministern 
höll ett övertygande tal om insatsförsva-
rets förträfflighet. Nu är ”pappersförban-
den” från invasionsförsvaret borta och 
ersatta av riktiga förband! Den initierade 
drog nog slutsatsen att pappersdelen inte 
var så mycket mindre nu. Korvetter utan 
kvalificerat luftvärn, ett flygvapen med bris-
ter i stridsledningen och soldater och offi-
cerare som inte kan krigsplaceras efter att 
förbanden demobiliserats hör ju knappast 
hemma i ett insatsberett försvar. Den spa-
rade miljarden 2009 framställdes som en 
vinst men kopplades aldrig till konsekven-
serna för verksamheten. Men målen ska 
ju inte vara uppfyllda förrän 2014 och ÖB 
åtog sig senare i programmet att genomföra 
planen om de givna förutsättningarna hål-
ler. Den största osäkerheten gäller det nya 
personalförsörjningssystemet för vilket spel- 
reglerna inte är på plats när det ska börja 
tillämpas. Anders Karlsson (s) som enligt 
programmet skulle presentera oppositio-
nens försvarsalternativ och Helle Klein från 
Aftonbladet som skulle delta i den efterföl-
jande debatten hade en ”läglig förkylning” 
under måndagen i avvaktan på partiledar-
nas framträdande dag två. Dagen avslutades 
med en diskussion under rubriken ”Håller 
försvarspolitiken? Spänt läge i Baltikum” 
som utgick från ett scenario presenterat av 
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och att det på den militära sidan handlar 
om att genomföra operationer tillsammans 
med de afghanska säkerhetsstyrkorna för 
att de på sikt ska kunna ta hela ansvaret. 
Han prisade sin personal. De flesta var från 
NBG 08 och mycket välövade. Kan må-
hända tyda på att det nya personalförsörj-
ningssystemet har förutsättningar att fung-
era om Försvarsmakten, FM, förmår att 
rekrytera rätt personal. Han framhöll också 
betydelsen av tillförseln av stridsfordon 90 
och pansarterrängbilar. Det möjliggjorde att 
uppgifterna kunde lösas trots en tuffare hot-
bild. Pansarterrängbilarna löste uppgifterna 
dagtid och 90:an under den mörka delen av 
dygnet på grund av sin förnämliga obser-
vationsförmåga i mörker. Hans bestämda 
uppfattning var att 90:an räddat liv.
 Under rubriken ”Försvarsindustrin och 
sam hällsnyttan” talade professor Gunnar 
Eliasson och redovisade hur han kommit 
fram till att JAS-projektet gett samhället till-
baks 2,6 gånger investeringen. Hans bud-
skap var att vi satsar för lite på FoU. Ett bud-
skap som välkomnades av industrin. I den 
följande debatten talade Anders Karlsson 
(s) varmt för försvarsindustrin – frågan som 
aldrig besvarades var hur den inställningen 
går ihop med deras budgetram. Argumentet 
köpa från hyllan lyste med sin frånvaro och 
de flesta verkar ha lärt sig att det inte finns 
så många hyllvaror i branschen.
 Under tisdagen gavs en icke programsatt 
information om den svenska insatsen i Hai-
ti. På podiet stod UD, SIDA, MSB1 och FM. 
Det blev mycket lovsång om samarbete över 
myndighetsgränserna. Det liknade väldigt 
mycket totalförsvarstanken – den platsar 
nog även i dagens värld!
 Sista dagen var temat ”Utmaningar för 
rättsstaten”. Det handlade om utanförska-
pet i områden som Rosengård och Tensta 
och dess konsekvenser för samhället. Lars 
Birgersson, rektor för Rosengårdsskolan 

samarbete bejakades. Det skiljer också två 
miljarder kronor (mindre) i anslagsnivån. 
Samtidigt satsar man mer än alliansen på 
svensk försvarsindustri och vill öka de in-
ternationella insatserna en ekvation som 
inte blir så lätt att få ihop. Det nya per-
sonalförsörjningssystemet ska inte rivas 
upp med automatik – men utvärderas. 
Vad gäller Afghanistan är de röd-gröna 
inte överens. Socialdemokraterna och Mil-
jöpartiet vill utvärdera insatsen 2011 och 
Vänsterpartiet vill lämna omgående. Hur 
det senare hänger ihop med värnandet av 
mänskliga rättigheter och internationell so-
lidaritet förbigick Ohly med tystnad. 
 Den efterföljande diskussionen med par-
tirepresentanter gjorde oss inte klokare. Be-
tydelsen av solidaritetsförklaringen tonades 
ned och framför allt Urban Ahlin (s) tryckte 
på att vi själva bestämmer hur vi ska agera. 
En inställning som kanske passar i den kom-
mande valrörelsen men knappast håller i en 
krissituation när det konkret ska ges och 
tas.
 General Sir John McCall, ställföreträdan-
de Natobefälhavare, höll ett tal som man 
kunde förvänta sig i ett icke Natoland och 
i ett officiellt forum. Insatsen i Afghanistan 
är på rätt väg i och med ISAF:s nya policy 
och de väntade förstärkningarna – men inte 
utan bekymmer. Sveriges insats prisades na-
turligtvis. På frågan om vad ett svenskt till-
bakadragande skulle innebära framgick det 
av generalens svar att förlusten av antalet 
soldater var överkomlig men den politiska 
signalen skulle vara bekymmersam eftersom 
åtgärden kan få spridningseffekter.
 Vår insats i Afghanistan kommenterades 
och diskuterades en hel del av de deltagande 
politikerna. Det var därför uppfriskande att 
höra en som varit där mer än några dagar. 
Överste Olof Granander, nyss hemkommen 
chef för FS 17 tryckte starkt på nödvändig-
heten av både militära och civila insatser 
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bombare. Lösningen är enkel att skriva – 
rimlig social och ekonomisk rättvisa – men 
hur kommer vi dit? SSU:s förbundsord-
förande hade ett glödande inlägg om det 
svenska engagemanget för mänskliga rät-
tigheter. Detta sista programinslag visade 
dock att vi inte är felfria och att det är 
mycket snack och inte så mycket verkstad. 

Författaren är överste 1. gr och ledamot av 
KKrVA.
 

 

och Nalin Pekgul (s) från Tensta höll enga-
gerade och tankeväckande anföranden om 
situationen i respektive område. Folk och 
försvars ordförande inledde med att säga 
att man varit lite tveksam om temat passade 
på Rikskonferensen. Enligt min uppfattning 
passade det alldeles utmärkt. Utanförskap 
och kriminalitet ser vi i konfliktområden 
runt om i världen. Med sådana förutsätt-
ningarna är det inte så svårt att rekrytera 
Talibaner, Tamilska Tigrar och självmords-
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