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flersekellånghistorieöversiktöverÖstersjö-
området med koncentration på maktpoli-
tik.Tvåmaktersomivarierandeskepnader
undermycketlångtidhaftstorinverkanpå
allaandraiområdetärRysslandochTysk-
land.Andrastrandägandemakteriområdet
somförvisstidharspelatmeddestoraär
Danmark, Polen och Sverige. Därutöver
finnssjömaktersomverkatförattbegränsa
någonellernågraavdestrandägandestater-
naskontroll.Defrämstaexemplenpåsåda-
naländerärNederländerna,Storbritannien
ochsenareUSA.
 Östersjöområdets koppling till super
maktsstrategierna förändrades vid murens
fall.NatoliksomRysslandbestodomäni
nyform.Undersymposietkonstateradesatt
Tysklandinulägetkraftigthartonatnersitt
agerande,någotsominnebärenförändring
fråndenhistoriskarollsomangavsiinled-
ningen.
 Kommunikationernasutvecklinggöratt
regionenkrympermedavseendepåtidsav-
stånd.Sjötrafikenärintensiv,vilketillustre-
rasavattdagligenomkring2000handels-
fartyg är i rörelse.Östersjön är också ett
avdemestförorenadeinnanhavenochdet
utan att någon stormiljökatastrof inträf-
fat. Medvetenheten om miljöproblemen
harstarktbidragittillattEUunderhösten
antagitdenÖstersjöstrategisomutgjortett
topprioriterat projekt under den svenska
ordförandetiden. Målet för strategin är
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samarbete för miljöförbättringar, utveck-
lingavvälståndsamtkrishantering.

Den svenska solidaritets- 
förklaringen 
Solidaritetsförklaringenmarkerar ett para-
digmskifteisvensksäkerhetspolitik.Denär
dockingennyhet.Försvarsberedningenhar
itvårapporterkommitmedformuleringar
som förebådat den antagna solidaritetsde-
klarationen.Denkansessomenlogiskföljd
av den snabba utveckling som den euro-
peiska säkerhetsoch försvarspolitikenge-
nomgåttunderdesenastetioårendärLissa-
bonfördraget(somunderhösten2009trätt
ikraft)stärktEU:srollsomutrikesochsä-
kerhetspolitiskaktör.
 UndersymposietvisadestextfrånLissa-
bonfördragetmedsammaandemeningsom
den svenska solidaritetsdoktrinen.”Omen
medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat
angrepp på sitt territorium, är de övriga
medlemmarnaskyldigaattgedenmedlems-
statenstödochbiståndmedallatillbudsstå-
endemedelienlighetmedartikel51 iFör-
entanationernasstadga.”Därfinnsdocken
meningsomangerattdettainteskapåverka
densärskildakaraktärenhosvissamedlems-
staterssäkerhetsochförsvarspolitik.
 Frågan ställs varför solidaritetsförklar
ingen väcker så svaga reaktioner bland
massmediaochallmänhet.Ingettydligtsvar
kunde uppfattas under symposiet. Reflex-
ionenhärärattdenpolitiskaenighetsom
demonstreratspåförsvarsberedningensför-
beredandearbeterimligenutgörenväsent-
ligförklaringtillattdebattuteblivit.
 Enigheten var stor om att en konflikt
med militära inslag inte är trolig i Öster-
sjöområdet.Detvarknappasthellernågon
överraskningatt intenågoniförsamlingen
motsade att riskgardering mot säkerhets-
politiska överraskningar trots allt behövs.

Detinnebärattsolidaritetsdoktrinenmåste
backasuppavrimligmilitärstyrka.
 Solidaritetsdoktrinen stärker trycket på
attdet svenska försvaretmåste vara inter-
nationelltutformatförattkunnasamverka
medfrämstEUmedlemmarsomkanväntas
uppträda ivårtnärområde.Dettatrotsatt
motiven för ett svenskt försvar i grunden
är nationella behov. Sveriges roll i Öster-
sjöregionenbörvaraattbidratillstabilitet.
Reflexionen här är att det liksom tidigare
ärväsentligtattSverigeinteuppfattassom
säkerhetspolitiskt underskottsområde. En
kommentarmeddennainnebördvarpåta-
landetavdenkraftigaförsvagningenavmi-
litärnärvaropåGotland.
 En indikation på att Sverige utvecklas
mot att bli ett säkerhetspolitiskt under-
skottsområde, men som inte nämndes, är
attförsvarsutgifternasandelavdensvenska
ekonomin(BNP)nuärlägreänmotsvaran-
deigrannländerna.
 Ävenettmedlemskap iNatoangavsav
flerasomangeläget.Fördelarnamedettså-
dantmedlemskapkvarstårrimligenmendet
voreav intresseatt fåensystematisksam
manställningavfördelarochnackdelaroch
framförallthurensådanvärderingföränd-
rats genomde senaste årensutveckling av
ESDPdvsEuropeanSecurityandDefence
Policy.

Ryssland
Under symposiet redovisades många syn-
punkterpåutvecklingeniRyssland.
 En sammanfattning av det som sades
måste inledas med att konstatera att det
är svårtatthittanågotrysktmateriel som
direkt behandlar den svenska solidaritets
förklaringen. En reflexion blir då attman
iRysslandkanskesersolidaritetsdoktrinen
som naturlig mht till den utveckling som
skettochskeriEuropa.
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len,dvsdensomdeGaulle skapadeoch
som innebar att Frankrike”både varmed
ochintevarmed”.Ensådanmodellskulle
kanskegeRysslandmöjlighetertillenspeci-
ellrollsominnebärstormaktsstatusibåde
EuropaochAsienochmedmindreriskatt
försvinnainiEuropa.Någotsomtalarmot
en sådan utveckling är det stora politiska
avståndsomkarakteriserarNatoochRyss-
land. Vidare betraktas i Ryssland den ge-
nomfördaNatoutvidgningensomenfara.
 Ett dystrare scenario är att Ryssland
lyckasförverkligaensäkerhetsordningsom
liknardenheligaalliansenunder1800talet
iEuropaefterNapoleonkrigen.Detinnebär
entydligprägelavmaktpolitiksombedrivs
medolikamedel ävenomöppnakrigblir
sällan förekommande.Vid förhandlingar i
ensådanmiljöspelarmilitärstyrkaenvä-
sentlig roll. Flera bedömare anser att steg
hartagitsiensådanriktning.Blandannat
nämndes att dagens ryska retorik liknar
denfrånslutetavdetkallakriget,dvsrep
ressionochkontroll.Detryskasamhälletär
intestabiltochkarakteriserasavsekelgam-
malekonomiskefterblivenhetförenadmed
korruptionochpaternalism.Denryskaut-
vecklingenmotdemokratilämnarmycketi
övrigtattönskaochdetnuvarandetillstån-
detbetecknadesavnågonsom”fasaddemo-
krati”.Irättvisansnamnmåstedånämnas
attmotsvarande karakteristik i varierande
gradgällerförfleramedlemmaravEU.
 Mindre alarmistiska bedömningar re-
dovisadesockså.Manmåsteförståattden
ryska demokratiprocessen tar tid och att
bakslagmåstesessomnaturligaochintebe-
hövertolkassomdefinitiva.Närdetgäller
militärverksamhetmåstedetsessomnatur-
ligtattmanhållerövningar ivårtnärom-
råde.ManpåminnerocksåomattiRyss-
land bedöms östersjöriktningen som den
lugnasteochdärmedärlågtprioriteradnär
detgällermilitäraresurser.

 Väsentligt för vår säkerhets och för-
svarspolitikärhurmanserpåutvecklingen
iRysslandunderkommandedecennier.Här
nämndesettantalscenariersomkananses
möjliga. Jag väljer att knyta detmesta av
det som sades under symposiet till dessa
scenarier.Grundscenariot är en utveckling
sominnebärattdagensförhållandenkvar-
ståroförändrade.Ettannatscenarioäratt
utvecklingeniRysslandblir”bättre”iettel-
lerfleraavseenden.Enmeragrundläggande
förbättringknöts till tankenattdekretsar
som grundlagt sin inställning under Gor-
batjovårenskulle fåstort inflytande. Ingen
taladedockförattnågotsådantskulleses
somsannolikt.Dettaävenomutvecklingen
i forna Jugoslavien utgör exempel på hur
samhällsklimat radikalt kan ändras flera
gångerunderensåkorttidrymdsomnågot
decennium
 Flera talade förattomvärlden tydligare
skadrainRysslandisamarbetetiÖstersjö-
området.Något somkan leda tillbetydel-
sefullamiljöförbättringarochkanskeäven
andra förbättringar. Viktigt är då energi-
samarbetet somberördesflera gånger.Det
överordnadesyftetmedkontakternaäratt
sättapresspåRysslandmotfortsattdemo-
kratisering.Flerainläggbetonadeettsådant
agerandefrånomvärlden.Teckentyderpå
attmaniRysslandblivitmerarestriktivtill
kontakter.Blamotsättermansigutländskt
ägande, vilket naturligtvis försvårar försö-
kenattdrainRysslandisamarbete.
 Dentilltagandenationalismenlågbakom
mångaavdeuttalandensomgjordes.Här
kom relationernamedUkraina upp.Man
konstaterade att Ukrainas separation är
svårattaccepteraiMoskvaochdetskulle
uppfattasmycketnegativtomlandetskulle
blimedlemavNato.
 Här nämndes också ett scenario som
skulle innebära att Ryssland blir medlem
i Nato enligt den gamla franska model-
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Finlandsfallstödsdeklarationenavmilitär
styrka utan iögonfallande luckor där hu-
vudsyftetärattutgöraensäkerhetspolitisk
riskgardering mot mindre sannolika, men
möjliga förändringar i den internationella
utvecklingen.

Miljömässiga och andra  
civila påfrestningar i  
Östersjöområdet
Descenarionsomtidigarenämntsfokuse-
rarihöggradpåsäkerhetspolitiskautma
ningar i Östersjöområdet. Mera framträ-
dandeidaglägetärdockmiljömässigaoch
andracivilapåfrestningar.
 FörattmötasådanaharEUantagitden
strategi förÖstersjöområdet som tidigare
nämnts. Under symposiet gjordes många
uttalandensomframhölldetväsentligaiatt
Rysslandintegrerasförattpåsåsättkunna
nåmålenmedÖstersjöstrategin.Samtidigt
ärkontakteriallmänhetväsentligaföratt
minska risken för säkerhetspolitiska för-
vecklingar.
 Härgälleratttatillvaradengodavilja
attdeltasomRysslanddemonstrerariflera
sammanhang.Ettuttryckfördetärmötet
Baltic SeaAction Summit somgenomför-
desifebruariiåriHelsingfors.Därdeltog
VladimirPutinliksomettstortantalpoli-
tikerpåmotsvarandenivåfråndestrandä-
gandestaterna.
 För att förverkliga den nya strategin
måstemarknadskrafternaengageras.Dvs
ekonomiska incitament behöver utformas
så att marknaden arbetar i rätt riktning.
I sammanhanget påtalades att jordbruks
stödet inomEUdockutgör ettproblem i
Östersjöområdetgenomattdetbidrar till
föroreningar.Flerarösterundersymposiet
höjdes för ökat handelsutbyte. Östersjön
harpotentialförfortsattökningavhandel
ochresande.

Reaktioner i  
baltiska grannländer
Det baltiska området har aldrig varit så
fredligtsomidag.Estland,LettlandochLi-
tauensmedlemskapibådeNatoochEUhar
brettstödochansesallmäntbidratilldetta
förhållande.StabilarelationermedRyssland
ärviktigt.Ikontakternaärdetintenegativt
attkunnasättagränser.Ettmilitärtförsvar
ärintenegativtförrelationermedRyssland.
I den samlade baltiska säkerhetsdiskussio-
nenutgör såledesgrannrelationerdenvik-
tigaste omständigheten och att annat som
drogrelateradkriminalitetkommeriandra
handutanattmanfördenskullnegligerar
sådanaproblem.
 Nordiskbaltiskt samarbeteoch synkro-
niserat uppträdande i ett nordiskt block
medNatoochEUupplevssommycketvär-
defullt.Deregionalarådenochsamarbets-
formerna är också viktiga. Möjligen kan
man här ana en önskan att Sverige skulle
varamedäveniNato.
 Manuppleveringetaktuellthot,menin-
formation riktadmot ryskaminoriteter är
någotmannoterarochsomåtminstonede-
laravdenpolitiskaopinionenärkänsligför.
Manserblandannatförsökattromantisera
sovjettiden.Något somungdomarhar lät-
tareattfallaföränäldresomharverkliga
erfarenheterattfallatillbakapå.Finnsdet
dånågonsträvanhosdenryska ledningen
attutnyttjaminoriteterna?Svaretärattdet
bedömsutgöraenlitenfara.Störredelenav
denryskaminoritetenvillsesigsomeuro-
péermedryskkulturochintesomverktyg
förryskanationellasträvanden.
 En avslutande reflexion när det gäller
grannländernaärattFinlandliksomSverige
haravgivitensolidaritetsförklaring.Detil-
lustrerarattensådankanbetraktassomna-
turligmedhänsyn tillutvecklingenavden
europeiskasäkerhetspolitiken.Noteraatt i
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från myndigheter, privata företag och
NGO,NonGovernmentalOrganisations.
 Under symposiet påtalades också vär-
detavattkontakterfinnspåvänortsnivå.
Karlskrona utgör ett gott föredöme. I
det sammanhanget nämndes också lokal
hjälpverksamhet som bestod i att några
sammanslutningar försöker bygga ett re-
ningsverkiKaliningradsområdet.Därstö-
termandockpå svårigheter beroendepå
utpräglat revirtänkande hos olika ryska
myndigheter.Förklaringenantogsberopå
ettutvecklatbyråkratisktbeteende.Iandra
sammanhanghardocknämntsattMoskva
läggerrestriktionersåattmaninomregio-
nerintekanagerarpåettsättsomstrider
motdenöverordnadeutrikespolitiken.

Författaren är överingenjör, pensionerad
frånFOIochledamotavKKrVA.

 Förattförbättramiljönkrävsblagemen-
samma övervaknings och informations
system. Väsentligt är då att militära och
civila förmågor samarbetar. I Sverige be-
hövsensamladmyndighetfördeickemi-
litära verksamheter som nu är splittrade
påfleramyndigheter.Samverkancivilcivil
är många gånger svårare än samverkan
civilmilitär. De byråkratiska nivåerna är
skiktadepåolikasätt,vilketbidrartillden
bristandesammanhangvilketmångagång-
erkanmärkas.Förbättradsamordningef-
terlystes också i ett flertal debattinlägg. I
sammanhangetframhöllsocksåattprofes-
sionellaochvetenskapligakontaktnätkan
vara lättare att etablera än byråkratiska
och politiska. De förstnämnda bedöms
långsiktigtvaraavstortvärdenärdetgäl-
lerattitydpåverkan.Förattintegreraflera
instanser krävs övningar med deltagande


