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”Tvivla aldrig på att en liten 
grupp tänkande människor 

kan förändra världen. I själva 
verket är det så som det 

alltid har gått till.”

Margaret Mead (1901-1978)

I november hölls Sveriges första vapenmässa, i Älvsjö i Stockholm. 
Kvinnor för fred är starkt kritiska till att Sverige på detta sätt försöker 
stärka sin ställning inom vapenhandeln och en manifestation under 

namnet Stoppa dödsmässan arrangerades i samarbete med andra fredsor-
ganisationer. Det hela avslutades med den Die in du kan se på omslaget. 
Aktionen gav en kraftfull bild av vapenhandelns konsekvenser.

Spridda kritiska röster hördes i medierna men vapenmässan gick 
tämligen obemärkt förbi. Detsamma gäller de stora förändringar som 
skett inom svensk säkerhetspolitik de senaste decennierna. Nu är det hög 
tid att ta fram alla fakta, debattera utvecklingen och skapa opinion för 
alternativa strategier. Det här temanumret är en del i den processen.

Maj Britt Theorin om någon, kan den svenska säkerhetspolitiken. Hon 
ger en bakgrund till den neutralitetspolitik som bidragit till att göra 
Sverige till en fredsröst i världen. Mottot alliansfrihet i fred syftande till 
neutralitet i krig har gagnat oss väl, menar hon. 

Ingela Mårtensson riktar i sin artikel skarp kritik mot att Sverige allt 
mer profilerar sig som vapenexportör. ”Krig är ingen bra affärsidé” skri-
ver hon. Sverige borde i stället dra ner på produktionen då motivet för 
en sådan inte längre existerar. Hon kartlägger också de politiska beslut 
och officiella strategier som lett fram till dagens position.

Agneta Norberg berättar mer om de allianser Sverige i rask takt bygger, 
utan allmän debatt. Hon visar hur Sverige smygansluts till Nato och hur 
svensk mark, luft och vatten i allt högre grad upplåts till militärövningar 
i USA:s och Natos regi.

Vad betyder allt detta, och kan vi göra något för att bryta utvecklingen? 
I våras höll Kvinnor för fred en studiecirkel som du kan läsa om på 

sidorna 4-6. Nu fortsätter cirkeln och den svenska säkerhetspolitiken står 
i fokus. Det här temanumret 
ger en försmak av kommande 
studier och diskussioner. Hur 
du anmäler dig till cirkeln ser 
du på tidningens baksida.

Du som varit medlem ett tag 
känner igen den tidning du 
håller i din hand. Under många 
år utförde Bibbi Steinertz ett 
enormt arbete för att i denna 
form delge medlemmarna 
föreningens arbete. Sedan våren 
2011 kommer medlemsbladet 
som en bilaga i Miljömagasinet 
men då och då kommer du 
också få ett temanummer som 
detta i din brevlåda. 

Hoppas att innehållet in-
spirerar och ger ny kraft inför 
2013!

Benita Eklund

I tysthet sker förändringen
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Den första träffen hölls den 23 januari 
i Solidaritetshuset i Stockholm och fo-
kus låg på försvarsfrågor i Sverige. Den 
tidigare generalen Carl Björeman talade 
om det senaste decenniets förändringar. 
Han har nyligen publicerat boken ”För-
varets förfall – konsten att lägga ner ett 
försvar utan att nån bryr sig”. 

Carl Björeman ställde flera inledan-
de frågor: Är en svensk soldat fredsbe-
varande? Vilken idealbild har vi? Vilka 
villkor gäller i dag?  

Han gav en initierad tillbakablick 
på hur det svenska försvaret skötts un-
der efterkrigstiden. Tidigt krävdes ett 
”försvar utan luckor” – ett försvar som 
inkluderade samtliga försvarsgrenar 
och ett stort antal regementen spridda 
i landet och kärnvapen! Stora summor 
skulle alltså satsas på försvaret. Ulla 
Lindström, socialdemokratisk politi-
ker, var en av dem som bidrog till att 
svenska kärnvapen aldrig blev aktuella. 
Försvaret kom ändå att kosta enormt 
mycket pengar. Satsningen på strids-
flygplan gjordes tidigt, SAAB-indu-
strin blev en viktig kugge i försvarsma-
skineriet. Sverige hade fyra olika typer 
av stridsflygplan – fler än USA.

Efter 1989 reducerades hotbilden i 
och med Sovjetunionens fall. JAS-pro-
jektet blev trots detta fortsättningsvis 
mycket centralt inom försvarsindu-
strin. 1997 gjorde dock ÖB helt om, 
förklarade att Ryssland inte är fiende 
längre. Den nya inriktningen innebar 
bland annat att lägga ner det territori-
ella försvaret. En hållning internt var 
att inte blanda in politikerna i be-
slutet. Detta fick katastrofala följder, 
hävdade Björeman, det blev organisa-
toriskt kaos.  Det nationella försvaret 
försvann och därmed en kapitalförstö-
ring av stora mått. 

Hur bör det se ut i stället? Folkrät-

ten bör vara närvarande i alla åtgärder.  
Allas delaktighet och ansvar i försvars-
frågor är nödvändigt. Regeringen har 
tappat greppet i dessa viktiga frågor 
och det är uppenbarligen flygindustrin 
som styr. Försvaret bör vara regering-
ens verktyg, men så är det inte i dag. 
Plikt som ersatts av frivillighet är ett 
exempel på detta och det leder bland 
annat till osäker bemanning. I själva 
verket är det också så att den tidigare 
värnplikten var en broms för att gå i 
krig, mycket tack vare den gedigna 
utbildning de värnpliktiga fick, bland 
annat i folkrättsfrågor.

I dag är Sverige beroende av USA 
och Nato när det gäller materiel, ut-
bildning och så vidare. Det är en stor 
fara i att ta intryck av Nato-kulturens 
konstruktion av olika händelsers ut-
veckling. Begreppet fredsframtving-
ande insatser kan härledas från denna 
kultur. 

Vi ska ha ett defensivt försvar, inte 
offensivt. Regeringen måste styra och 
inte låta särintressen ta över. Fredsbe-
varande aktioner, stabila förband och 

utbildningsresurser främjar freden.
Carl Björemans slutkläm blev: ”Be-

kämpa begreppet ’fredsframtvingande’ 
och kräv av regeringen att den tar sitt 
ansvar.”

Övningar i Norrbotten
Nästa träff ägde rum den 16 februari, 
också i Solidaritetshuset, och den fråga 
som ställdes var – vad händer i Norr-
botten? 

Mötet inleddes med en film om 
NEAT, North European Aerospace 
Testrange, ett militärt övningsområde 
i Norrbotten, och följdes av samtal 
kring viktiga frågeställningar som 

kommit upp i samband med läsningen 
av artiklar på samma tema i den utde-
lade tidskriften Vi Mänskor. 

Agneta Norberg gav en kort historik 
över krigsträningsområdet i Norrbot-
ten. För att åskådliggöra den globala 
utbredningen av USA/Nato, visade 
hon en världskarta där USA:s baser 
och installationer var utmärkta (USA 
har sammanlagt 1000). Hon visade 
även flera olika artiklar som hänvisade 
till Sveriges smyganslutning till Nato. 

Hon påminde om det ödesdigra be-
slut, som fattades i riksdagen den 15 
december 2004, då ett område i Norr-
land, ungefär så stort som Belgien, 
uppläts till länder runt om i världen, 
för  utprovning och träning av allehan-
da krigsmateriel. Detta skedde efter en 
enmansutredning med namnet Snö, 
Mörker och Kyla. 

Agneta Norberg poängterade att, 
inom detta område finns Esrange, 
världens största nedladdningsstation 
för bilder från satelliter, (alltså kartor 
över områden som är intressanta för 
bland annat Nato). Bilderna skickas 
vidare till militära organisationer som 
betalar för dessa tjänster. NEAT an-
vänds även som träningsplats för UAV, 
drönare, som används i krigen i Israel 
och Afghanistan.

Därefter gav Pelle Sunvisson från 
Ofog en spännande och lärorik redogö-
relse om vad ickevåldsnätverket Ofog 
står för och vilka aktioner de genomfört 
vid det internationella aktionslägret i 
Luleå sommaren 2011. Lägerveckan 
inleddes med två dagars kunskapssemi-
narier med föreläsare från hela världen.

Pelle Sunvisson visade en stark kort 
videofilm som tydligt pekar ut hur 
NEAT används av stridsflyg och för ut-

I våras arrangerade Kvin-
nor för fred en studiecirkel 
där kärnvapenfrågan stod 
i centrum men då även 
svensk smyganslutning till 
Nato och rymdens militära 
användning togs upp.  

Studiecirkel om försvarsfrågor

”Passivitet är en hand-
ling – den farligaste 

som finns”
Maj Britt Theorin

Maj Britt Theorin var en av de 
injudna föreläsarna.
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provningar av robotar av olika slag och 
vilka länder som deltar. Han nämnde 
särskilt att Israel testat sina förarlösa 
plan, UAV Eagle, som de senare har 
sänt in över Gaza. 

Han tog även upp att Sverige skri-
vit under Urfolksdeklarationen där det 
står att militär verksamhet inte ska fö-
rekomma på urfolkens mark eller ter-
ritorier, om det inte motiveras av ett 
betydande hot. 

Han visade också en film om de ak-
tioner som 200 personer genomfört på 
flygfältet i Vidsel. Det var en spännande 
upplevelse att följa gruppen, mest unga 
kvinnor, som vandrade genom skogen, 
kröp under stängslet till flygplatsen 
och målade rullbanan i rosa. De hann 
skriva ”War starts here” och måla ett 
stort antikärnvapenmärke. Rosa var fär-
gen i klädsel och målarfärg, inspirerade 
av Code Pink, den grupp i USA som 
i protest mot president Bushs ständiga 
varningar om nya terroristhot utlyst 
Code Red och Code Orange. Då utlys-
te kvinnor och några män, Code Pink, 
och gjorde storartade ickevåldsaktioner 
mot krigsförberedelserna. De fortsätter 
sina protestaktioner. 

Efter dessa starka bilder leddes vi in 
i praktiska övningar, där vi fick avgöra 
vad vi ansåg vara våld eller icke-våld. 
Dessa övningar föregår alla aktioner 
som Ofog gör, för att höja sin medve-
tenhet. Pelles frågor gav upphov till vik-
tiga diskussioner bland cirkeldeltagarna 
och blev en tankeställare för oss alla. 

Kvinnokamp
Den tredje cirkelträffen skedde 3 mars 
i ABF-huset i Stockholm och ämnet 
för dagen var Kvinnokamp mot Nato.

Enligt planeringen skulle Ingela 
Mårtensson och Maj Britt Theorin in-
leda med att föreläsa om Nato och EU. 
Dessa skulle följas av Gun-Britt Mäki-
talos och Agneta Norbergs upplevel-
ser från en demonstration i Sydkorea. 
Ingela Mårtensson blev dessvärre sjuk 
men situationen löstes genom att Maj 
Britt Theorin fick utvidgad tid att tala 
om hennes och Ingelas gemensamma 
ämne. Maj Britts föredrag kan du ta 
del av på sid 8 i denna tidning. 

Gun-Britt Mäkitalo och Agneta 
Norberg talade om det internationella 
mötet som hållits på Jeju – Fredens ö 
– och den stora protestdemonstratio-
nen de deltog i mot USA:s planer att 

placera ut missiler på Jeju, riktade mot 
Kina och som därigenom indirekt blir 
ett hot mot Sydkorea.

Om krigsföring
Den 31 mars handlade det om rymd-
installationer för krigföring, också i 
ABF-huset.

Tre talare var inbjudna till ABF-hu-
set, däribland Bård Wormdal, journa-
list på NRK och författare till den ny-
utkomna boken ”Satelittkrigen”. Han 
talade om norsk militarisering av po-
larområdena i strid med officiell poli-
tik och internationellt regelverk. Bård 
Wormdal redogjorde för hur krigen i 
dag förs via satelliter från bland annat 
SvalSat på Svalbard

Jacqueline Cabasso, chef för Western 
States Legal Foundation, Californien, 
talade om Kärnvapen på 2000-talet. 
Föreläsningen har översatts till svenska 
av Agneta Norberg och finns på Kvin-
nor för freds hemsida.

Regina Hagen från Tyskland talade 
om Europas Galileoprojekt, där en av 
nedladdningsstationerna för satellit-
bilder nyligen installerats i Kiruna.

Om säkerhet
12 maj handlade cirkelträffen om Vil-
ken säkerhet vill vi kvinnor ha? Hur 
ska den i så fall se ut? på ABF-huset.

Inbjudna föreläsare var Maj Britt The-
orin och Kerstin Schultz med anknyt-
ning till TFF, den transnationella stiftel-
sen för freds- och framtidsforskning. 

MajBritt Theorin talade bland an-
nat om det som skett och kan ske in-
omparlamentariskt, om FN och FN: s 
omorganisering och motioner som 
metod. I sitt slutanförande betonade 
hon det som tidigare varit Sveriges 
motto: Alliansfrihet i fred för att kun-

na vara neutrala i krig. Så är det inte i 
dag, men Maj Britt Theorin menade 
att ingenting är omöjligt. Hon är op-
timistisk och uppmanar folk att ställa 
krav på politikerna och fråga dem var-
för vi inte kan fortsätta på den väg som 
var vår. Passivitet är en handling – den 
farligaste som finns, skriv till politiker-
na och kräv svar, sade hon.   

Kerstin Schultz, freds- och konflikt-
forskare från Lund och lokalpolitiker i 
Höganäs hade ett annat fokus, forska-
rens och praktikerns. Hennes motto är 
”Ingen fred genom krig”. Som konflikt-
forskare har hon rest i många länder 
under många år och särskilt intresserat 
sig för Balkankriget och vad som hän-
der på Västbanken. Hon har också följt 
kvinnornas situation i Afrika och trans-
nationell freds- och framtidsforskning. 
CIMIC (när civilt och militärt arbete 
blandas) är en stor fråga för henne.    

Sveriges säkerhetspolitik har föränd-
rats utan diskussioner, menade hon. Vi 
har övergett det fredsbevarande arbetet 
och synsättet för fredsframtvingande 
och demokratiframtvingande. En an-
nan ordning krävs och nya begrepp. 
Hon anser att skolorna måste anamma 
konfliktlösning eller, snarare, att lära 
sig hantera konflikter. 

Summering
Sista mötet, på Solidaritetshuset den 
22 maj, ägnades åt att summera hela 
cirkeln och se tillbaka på det vi gjort, 
vad vi lärt oss och hur vi vill gå vidare 
utifrån den rådande politiska situatio-
nen. På nästa sida kan du läsa om en 
del av de slutliga reflexionerna och hur 
vi tänker inför den cirkel som kommer 
i januari.

Agneta Norberg, Eva Hägerstrand, 
Lena Steinholtz Ekecrantz

Bild från studiecirkeln?

Vilken slags säkerhet vill världens kvinnor ha? Det var en av de frågor som 
ställdes under Kvinnor för freds studiecirkel som bestod av sex träffar. 

Foto: N
A

SA
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Totalt planerades sju cirkelträffar under 
våren men en blev inställd på grund 
av sjukdom. Tre hölls i ABF-huset och 
var öppna för allmänheten – de locka-
de drygt 30 personer varje gång! Dessa 
webbutsändes och finns tillgängliga på 
Kvinnor för freds hemsida. De tre träf-
far som hölls i Solidaritetshuset besök-
tes av 8-17 deltagare. 

Förutom all kunskap, insikt och er-
farenhet som cirkeldeltagarna fick med 
sig blev det många intressanta diskus-
sioner. Vid den sista träffen summera-
des hela cirkeln och idéer inför framti-
den dryftades.

Det handlade bland annat om att 
Kvinnor för fred ska tala om det som 
ingen annan talar om, som alternativa 
scenarier och om att upplösa Nato och 
stärka OSSE. 

Kvinnor för fred borde också bidra 
till att samordna fredsorganisationerna 
i Sverige, ordna mötesplatser, väcka 
medvetenhet och utarbeta argument 
och motargument.

Mer disciplin
Några saker som kunde ha varit bättre 
var att studiecirkeln kunde ha haft en 
mer disciplinerad struktur, vi kunde 
ha varit bättre förberedda och från 
varje möte ha fångat upp nya män-
niskor och vidgat cirkeln. Inför fram-
tiden behövs en litteraturlista och ett 
kompendium av artiklar. Kanske en 
traditionell studiecirkel där man läser 
böcker och diskuterar.

Några ämnesoråden att fokusera på 
är:

• NEAT (North European Aerospa-

ce Testrange, det militära testområde 
som finns i Norrland) 

• Esrange  
• Drönare 
• Diskutera alternativa scenarier 
• Lära mer om nedladdning, satel-

litkrigen
• Nato
• Rymdkriget  
• Kärnvapenupprustningen

Fler aktioner
Kvinnor för fred borde bli mer utåtrik-
tade och ta tillbaka sina ursprungliga 
uppgifter – mer aktioner, happenings 
och flash-mobs.

Vi borde också utarbeta häften med 
fakta och argument. I faktabladen ska 
finnas uppgifter om kostnader för kri-
get, militarismen och upprustningen, 
det ska finnas jämförelsesiffror. 

En viktig fråga är också: Vad gör 
Kvinnor för fred som ingen annan or-
ganisation gör?

Några slutliga reflexioner:
• Behovet av kunskap om Sverige i 

Europa och världen är stort – för all-

mänheten och även för fredsrörelsen 
och för Kvinnor för fred. 

• Verkligheten är komplicerad när 
det gäller det mesta och i synnerhet 
när det gäller den militarisering som 
sker och som tycks vara lösningen på 
de flesta problem. 

• Sveriges åtagande i förhållande 
till EU, Nato och FN är inte helt ge-
nomskinligt – här vill vi veta vad som 
egentligen gäller. Inte minst när det 
gäller svenskt territorium – vem be-
stämmer över det? 

Vad händer på marken, i luften, i 
rymden?  

• Vem/vilka är våra fiender? I den 
globaliserade värld vi lever? 

•Frågorna är legio – låt oss ta i tu 
med dem! 

Eva Hägerstrand

Hur går vi vidare?
Under studiecirkeln besva-
rades många frågor men 
nya restes.  Den sista träf-
fen ägnades åt att sum-
mera och blicka framåt. 

Kvinnor för fred deltog i somras i protesterna mot militärövningarna i 
Norrbotten.  Nu tar förberedelserna fart inför nya aktioner i sommar.

Illustration: G
unnar Svensson
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Förslaget är att vi fokuserar på svensk 
försvarspolitik och Sveriges delaktig-
het i världens militära upprustning. På 
mötet diskuterades vilka förväntningar 
vi har på cirkeln, vad vi önskar ta upp 
i den och vilka frågor vi vill ha svar på. 
Tanken är att Sverige ska utgöra platt-
formen för att bland annat studera hur 
norra området i Sverige används, hur 
rymden används, Esrange, NEAT (det 
militära testområdet i Norrland) och 
drönare i kriget. En central fråga är 
vilka allianser Sverige har i dag.

Planen är att mer systematiskt gå 
igenom det som finns skrivet för att få 
kunskap och förståelse. Vässa argmen-
tationen, diskutera vilka metoder det 
kan finnas för att ställa de ansvariga till 
svars för sin politik. Få hjälp att bedö-
ma vad som är sant och vad som inte 
är sant, vilka källor man kan lita på.

”Norrbotten säljs ut”
Fyra stora internationella militära 
övningar har ägt rum i Sverige. Det 
handlar om till exempel Cold Respons 
I och II och Loyal Arrow. 65 olika 
länder övade i norra Sverige i höstas. 
En fråga för cirkeln är vad är det som 
gör att vi släpper in till exempel USA:s 
flygvapen i Sverige?

Gun-Britt Mäkitalo gav på mötet 
en bakgrund till de internationella 
övningar som sker i Norrland. Hon 
menar att Norrbotten säljs ut till inter-
nationella militära övningar. 

Redan 2004 genomförde Kvinnor 
för fred i Kiruna protester. Samtliga 
partier utom vänstern hade tagit be-
slutet att låta dessa övningar äga rum. 
Politiker ser dem som en möjlighet att 
skapa arbetstillfällen.

Den 11 november hölls ett 
planeringsmöte för en ny 
cirkel som startar i janua-
ri. Den tar avstamp i 2012 
års cirkel men fokus blir 
svensk försvarspolitik och 
Sveriges delaktighet i värl-
dens militära upprustning.

Mer fokus på Sverige i ny cirkel

Nuvarande regering har bjudit in 
Nato och USA att utföra bomböv-
ningar i området. Detta påverkar 
renskötseln, samernas liv, turisternas 
möjlighet att uppleva fjällandskapet, 
miljön och mycket annat.

Esrange som är världens största ned-
laddningsstation för satelliter, är en 
viktig komponent i övandet av luft-
burna vapensystem. Vidsel ligger 30 
mil därifrån. Vidsel 1 och 2 finns för 
att träna drönare. Det finns en lång 
träningssträcka mellan Vidsel 1 och 2 
för övning av drönarna.

Allt ovan nämnt utvecklas utan att 
vi, det svenska folket, känner till det.

Kirunas kommunalråd menar att 
övningarna är bra för att utveckla 
svenska GPS.

Nu är det många olika människor 
och grupper som protesterar mot öv-
ningarna. Sommaren 2011 var det 
200 personer från cirka 17 länder som 
genomförde en protestaktion.

USA:s ställning
Agneta Norberg menar att USA aldrig 
har haft så stark militär makt som nu. 
Om man ser på kartan var baser och 
avlyssningsstationer etcetera finns ser 
man att USA stänger in Ryssland.

Om man läser på Pentagons hem-
sida så nämns inte Sverige. Pentagon 
kallar området Nordflanken, där in-
går också Norge, Finland, Danmark 
och Tyskland.

Inget krig kan i dag styras utan 

kontroll också över rymden understry-
ker Agneta Norberg. Sverige utgör en 
plattform för krig mot Ryssland. Ryss-
land protesterade mot övningen Cold 
Respons II. 16 500 trupper stod vid 
ryska gränsen.”Tänk på att den ameri-
kanske ambassadören i Sverige, Mr Br-
zezinski, gjorde sin första resa i Sverige 
till Kiruna”, påpekar Agneta.

Birgitta Lardell berättar att NEAT: s 
hemsida är borttagen. Det finns en ny 
med mycket lite information och den 
är förförande. Likadant är Försvarets 
Materialverks hemsida förförande. Hur 
kan vi arbeta med medvetenhet om of-
ficiell information, undrar Birgitta.

Nästa år, veckan efter midsommar, 
27-30 juni 2013, kommer ett interna-
tionellt protestmöte att äga rum i Ki-
runa, i regi av Globala nätverket mot 
kärnvapen och vapen. Hemsida: www.
space4peace.org. Där kommer också 
Kvinnor för fred att delta.

Nästa möte
Nästa möte i studiecirkeln äger rum 
tisdagen den 15 januari klockan 18.00 
i Kvinnor för Freds lokal, Hammarby 
Allé 93. Läs mer på tidningens baksida 
där det finns mer information och en 
inbjudan; vi hoppas att många av för-
eningens medlemmar vill delta! 

På mötet närvarade Eva Hägerstrand, 
Birgitta Lardell, Barbro Martell, Gun-
Britt Mäkitalo, Agneta Norberg och 
Lena Steinholtz Ekecrantz.

Eva Hägerstrand
 

En central fråga för cirkeln blir att utröna vilka allianser Sverige har i dag.

Illustration: G
unnar Svensson
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”Alliansfrihet i fred syftande till neu-
tralitet i krig” var den klassiska formu-
leringen i många år för svensk utrikes- 
och säkerhetspolitik. Bakgrunden är 
flerfaldig.

Hjalmar Branting fick 1921 freds-
priset för sitt arbete för fred, inter-
nationellt samarbete och folkrätt. De 
principerna har varit vägledande för 
socialdemokratins internationella en-
gagemang.

Under andra världskriget mellan 
1939 och 1945 deklarerade sig Sve-
rige neutral. I januari 1949 bröt för-
handlingarna samman mellan Sverige, 
Norge och Danmark om en skandi-
navisk försvarsallians och Norge och 
Danmark anslöt sig till Nato. 

Sverige förblev neutral och fick en 
plats på den internationella arenan 
som egentligen inte stämde med vår 
militära och ekonomiska styrka. Vår 
alliansfria politik gav såväl politiker 

som diplomater en möjlighet att spela 
en stark roll på världsarenan. Detta 
hängde bland annat samman med vår 
anti-koloniala politik, som sedan ledde 
till starkt stöd för vår politik i FN un-
der såväl Alva Myrdals, Inga Thorssons 
och min tid som ansvariga för nedrust-
ningsarbetet. Vi hade alltid ett massivt 
stöd från den stora alliansfria rörelsen 
för våra förslag 

Gemensam säkerhet
Vårt arbete skedde inte i ett vakuum. 
Alva och Inga hade stöd av Östen Un-
dén och jag av Olof Palme, som utan 
tvekan var Sveriges mest kända poli-
tiker internationellt. Han försvarade 
starkt FN, internationell lag och de 
små staternas integritet. 

Hans internationella politik åter-
finns i Palmekommissionens rapport 
”Gemensam säkerhet” (1982) med 
inte bara konkreta nedrustningsförslag 
utan framförallt en ideologisk del om 
gemensam överlevnad och behovet av 
gemensam säkerhet. ”Man kan inte 
finna säkerhet på bekostnad av någon 
annan – man måste finna en gemen-
sam säkerhet.”

Som första kvinna i försvarsbered-
ningen i början av 70-talet fick jag lära 
mig elementa om försvars- och säker-

hetspolitik: ”Vad hotar oss? Vem är 
fienden? Hur skall vi försvara oss?”

Många trodde då att nu blir det tyst 
på Maj Britt. Men så blev det inte. Det 
var en mycket lärorik tid med många 
kontakter som gav mig värdefull infor-
mation. 

Under mina nio år i UD som an-
svarig för svensk nedrustningspolitik 
lärde jag mig också grunderna för den 
svenska säkerhetspolitiken. Som vad 
neutralitetspolitik är och hur den for-
mades i Sverige. 

”Alliansfrihet i fred syftande till neu-
tralitet i krig” var en utmärkt beskriv-
ning. Vi skulle inte tillhöra någon al-
lians i fredstid för att i krig kunna vara 
neutrala. Denna politik var grundad 
i en stark fredlig tradition inte minst 
hos kvinnorna på 30-talet och i den 
politik som Östen Undén stod för. 
Och naturligtvis i att Sverige hade haft 
fred i närmare 150 år. 

Alliansfrihet ifrågasatt
Vad är det då som hänt sen dess? 
Varför kan man överhuvudtaget ifrå-
gasätta svensk alliansfrihet i dag? Ett 
litet första steg togs när Sverige be-
slöt under S-regeringen att delta i 
”Partnerskap för fred”. Motivet var att 
öva tillsammans med motståndaren 
och därmed undanröja tveksamheter 
hos fienden. Det lät inte så illa men 
blev en öppning, som sedan utnytt-
jades alltmer. I dag övar Nato såväl i 
Norrbotten som i vårt havsområde på 
Västkusten utan märkbara protester. 

I utrikesdeklarationerna har ordet 
neutralitet försvunnit och förklaringen 
om alliansfrihet mer och mer urhol-
kats.

Det är korrekt som Thage G. Peter-
son och Anders Ferm skrev i DN 11/8 
att Sverige närmar sig Nato utan of-
fentlig insyn och debatt. De efterfrågar 
var oppositionen finns och det kan jag 
instämma i. 

Sommaren 2011 fick vi veta att re-
geringen givit tillstånd till Nato att 
granska det svenska försvaret på sam-
ma sätt som man granskar försvaret 

Samarbete för fred eller krig?
Maj Britt Theorin beskri-
ver Sveriges dubbla bud-
skap och den smygande 
vägen från neutralitet och 
alliansfrihet till krigen i 
Afghanistan och Libyen. 

Kvinnokamp mot NATO – 3 mars 2012
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Olof Palme var en internationellt erkänd förespråkare av FN, nedrustning 
och en alliansfri politik, vilket gav Sverige en viktig roll i världen.
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hos länder som redan är medlemmar. 
Sten Tolgfors presenterade stolt resul-
tatet av den hemliga Nato-granskning-
en, där Sverige får beröm. 

Att Nato går igenom det svenska för-
svaret från korprals- till generalsnivå 
innebär rimligen ett fortsatt närmande 
till fullt Nato-medlemskap utan of-
fentlig insyn och debatt. Detta väcker 
frågor, skriver Thage G. Peterson och 
Anders Ferm. Men de som ska försva-
ras får ingenting veta.

Närmande till Nato
I mars 2011 förklarade Nato:s gene-
ralsekreterare, när han var i Stock-
holm för att be om svensk militär 
hjälp till kriget i Libyen, att om Sve-
rige bara lämnar in en formell an-
sökan att bli medlem så kommer 
den att beviljas inom 48 timmar. 

Detta stämmer väl med vad fors-
karna på försvarshögskolan redan tidi-
gare deklarerat. Skälet till vår närvaro 
i Afghanistan, säger de, är varken att 
skydda kvinnorna från talibanerna, att 
demokrati skall införas eller knarket 
bekämpas, hur rimliga dessa skäl än är. 
Skälet är att Sverige skall visa upp sin 
kapacitet och vilja att ingå i Nato.

Men var det så här det var tänkt? 
När Sverige i december 2001 svarade 
den engelska regeringen – inte FN och 
inte regeringen i Kabul – att Sverige 
var berett att medverka i Afghanistan 
var det med 40 fredsbevarande solda-
ter under två månader i ISAF. 

När trupperna sedan utvidgades var 
det med ett starkt förbehåll från riks-
dagen att de inte fick stå under ame-
rikanskt befäl. Steg för steg och med 
de små stegens tyranni utvidgades 
styrkan, blev fredsframtvingande – det 
vill säga förde krig – och fördes 2006 
in under Nato-befäl. Sammanbland-
ningen blev total och enligt beslut i 
kongressen i USA står båda styrkorna 
under amerikanskt befäl. Drog Sverige 
då tillbaks sina styrkor? Nej. I tysthet 
sker förändringen av svensk säkerhets- 
och utrikespolitik. 

Fredsframtvingande
Sverige ställde från början upp på 
många av FN:s fredsbevarande insat-
ser i olika delar av världen; det vill 
säga att på begäran av båda sidor gå 
emellan stridande parter, bevara fred 
och övervaka stilleståndsavtal. Det var 

otänkbart att Sverige skulle ge sig in 
på fredsframtvingande åtgärder. FN:s 
fredsbevarande insatser befinner sig nu 
i kris och det bidrar Sverige till, säger 
chefen för FN:s fredsbevarande insat-
ser.

Av de 829 svenska soldaterna i ut-
ländsk tjänst är en officer i EU-tjänst, 
20 i FN:s fredsbevarande arbete och 
resten – över 800 – i direkt krigföring!

I FN-stadgan finns ett absolut för-
bud mot att starta krig. Detta är 
själva grunden för stadgan. För att 
citera folkrättsprofessorn Ove Bring 
är ”Folkrätten och FN-stadgans mest 
centrala norm – förbudet mot krig 
som ett medel att förändra status quo.” 
Det finns bara två undantag; rätten till 
självförsvar till dess Säkerhetsrådet 

sammanträtt och efter beslut av Säker-
hetsrådet för att upprätthålla interna-
tionell fred och säkerhet. 

Resolutionen ”Responsibility to pro-
tect” (Skyldighet att skydda) antogs av 
Generalförsamlingen 2005 mot bak-
grund av folkmordet i Rwanda. Om 
regeringen inte skyddar sin befolkning 
mot etnisk rensning, folkmord och 
brott mot mänskligheten kan frågan 
tas upp av Säkerhetsrådet, som däref-
ter fattar beslut. 

Men FN-stadgan har inte ändrats 
och dess generella våldsförbud kvarstår. 
Det bör man veta när man granskar Li-
byen. Där var det inte fråga om någon 
systematisk utrotning av etniska grup-
per eller andra skäl. Säkerhetsrådet an-
tyder att regeringstruppernas angrepp 

Maj Britt Theorin skriver att Sverige i tyshet ändrar sin säkerhetspolitik. 
Bilden är från Internationella torget på årets bokmässa i Göteborg.

Foto: Benita Eklund
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mot civila ”möjligen kan utgöra brott 
mot mänskligheten”.

Hur var det med Sveriges deltagande 
i Libyen? Med salvelsefull röst talade 
man om att Sverige inte kunde säga 
nej när FN kallar. Det kan vi visst och 
har gjort. Vi kan bestämma när och 
hur vi vill medverka. Om vi ville bygga 
skolor, sjukhus och satsa humanitära 
insatser hade det varit fullt möjligt. 

Men framför allt var det inte FN 
utan Nato som bett Sverige delta. Det 
var Nato:s generalsekreterare som bad 
om stridsflygplan och piloter till kriget 
i Libyen, inte FN. Vad FN gjort är att 
på fransk och brittisk begäran tillåta 
stater att ställa upp med militära re-
surser för att – som det hette i resolu-
tion 1973 – ”upprätthålla flygförbud”.  
Men det var inte bara militärerna och 
SAAB som genast var villiga att skicka 
JAS-plan utan också politikerna över 
en kam. Utan eftertanke slöt alla upp 
som stridsvilliga små pojkar. Var fanns 
sans och förnuft?

Fyra olika flygplanstyper från olika 
länder flög över Libyen, inte enbart 
av humanitära skäl. Marknadsföring 
kallas det, marknadsföring för nästa 
krig.

Visst är det bra att Kadaffi är borta 
men är det FN:s uppgift eller Nato:s 
att gå in militärt i varje land med dik-
tatur och störta diktatorn? 

Finns det andra metoder än krig 
som står i överensstämmelse med FN-
stadgan? Till exempel att undanröja 

orsakerna till konflikter, som ofta är 
etniska, sociala eller ekonomiska. Lösa 
konflikter i stället för att utkämpa 
dem. Och var skall Sverige finnas? 

Fred och inte krig
Sveriges deltagande i Afghanistan kall-
las av Thage G. Peterson och Anders 
Ferm för efterkrigstidens största utri-
kespolitiska misstag. Vi är i färd med 
att förverka det förtroende hos de sva-
ga i världen som det tagit oss årtion-
den att bygga upp, fortsätter de. 

Över 2,1 miljarder kronor kostade 
kriget svenska skattebetalare år 2010. 
Varför inte omvandla dessa årliga fler-
miljardsatsningar till en civil kraft-
samling och ett hållbart stöd åt det 
afghanska folket? 

Kriget mot terrorism kan inte bedri-
vas som ett världsomspännande mili-
tärt fälttåg. Det är dömt att misslyckas. 
Det ser vi nu efter mer än tio års krig i 
Afghanistan. Ingen fred i sikte. 

Sverige bör återgå till den traditio-
nella svenska freds- och förhandlings-
linjen och dra en gräns vid deltagande 
i krig utanför Sveriges gränser. Det är 
dags att sätta ett slutdatum för delta-
gandet i kriget i Afghanistan och om-
gående ta hem de svenska soldaterna!

Fredsfrämjande insatser, konfliktfö-
rebyggande arbete och en aktiv global 
fördelningspolitik är de främsta verk-
tygen. Sverige bör därför koncentrera 
sig på fred och inte krig. Land skall 
med lag byggas också internationellt. 

Internationell lag och mänskliga rät-
tigheter måste försvaras.

FN bör reformeras. En generalför-
samling av valda ledamöter från varje 
land vid sidan av regeringarnas gene-
ralförsamling kan fördjupa förståelsen 
för FN. Världsbanken och IMF bör 
reformeras och sätta människan före 
marknaden. Extrem fattigdom och 
kamp om resurser är ofta orsaker till 
världens konflikter. Etniska och re-
ligiösa motsättningar underblåses av 
ekonomiska och politiska intressen. 
De kräver politiska, ekonomiska och 
diplomatiska insatser. 

En rättvis handelspolitik förutsät-
ter till exempel att EU-protektionis-
men med stora subventioner av EU:s 
jordbruksprodukter – som slår ut fat-
tiga bönder i Afrika och Latinamerika 
– aktivt måste bekämpas. Enprocent-
målet för bistånd bör bestå. En kniv-
skarp gräns bör dras mellan bistånd 
och militära insatser.

Som Palme-kommissionens ”Ge-
mensam säkerhet” säger: ”Säkerhet 
kan bara uppnås i samarbete och delad 
av alla och byggd på principerna om 
jämlikhet och rättvisa.”.

Säg ifrån!
Nato-medlemskap eller Nato-sam-
arbete leder inte till fred. Som förre 
försvarsministern Thage G. Peterson 
säger: ”Militären och försvarspolitiker 
har baxat oss framtill Nato:s port utan 
offentlig debatt. Det finns bara ett pro-
blem. Bara en av fem svenskar vill att 
vi skall gå in i Nato. Den säkerhetspo-
litik som politiker, militärer och media 
håller på att genomföra saknar folkligt 
stöd och förankring. Antingen får man 
ändra politik eller skaffa ett nytt folk”, 
avslutar Thage.

Men det är också så att regeringen 
har fria händer när ingen reagerar. Det 
är vår uppgift – kvinnornas uppgift 
– att säga ifrån.

Tage Danielsson skrev några kloka 
rader: ”Förstörelsens fästen är kraftigt 
bemannade. Det är dags för de snälla 
att bli fly förbannade.” Jag instämmer 
med Tage Danielsson och med 93-åri-
ge Stéphane Hessel.  SÄG IFRÅN!

Maj Britt Theorin

Föredraget är nedkortat, läs hela på 
www.kvinnorforfred.se

Afghanistan är efter mer än tio års krigsinsats inte närmare fred.
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Den 23 september 2008 underteckna-
de Natos dåvarande generalsekreterare 
Jaap de Hoop Scheffer och FN: s ge-
neralsekreterare Ban Ki Moon ett av-
tal om långtgående samarbete mellan 
fredsorganisationen FN och krigsorga-
nisationen Nato. Detta avtal konfirme-
rades i Lissabon på toppmötet 2010. I 
detta avtal fanns formulerat väsentligt 
ökat samarbete och regelbundna kon-
sultationer och övningar. 

Denna ohyggliga överenskommelse 
blev känd först två månader efteråt. 
Generalsekreteraren Ban Ki Moon vil-
le att beslutet om det nära samarbetet  
skulle hållas hemligt och inte spridas 
till massmedia. Det finns heller ingen-
ting om denna, för de 192 medlems-
länderna, så viktiga händelse på FN:s 
hemsida. Däremot lämnar Nato gärna 
ut information. 

Oönskad partner
FN är en organisation av världens folk 
och har som sin främsta uppgift att 
förhindra krig. I första hand utan våld. 
Nato är världens största militärapparat 
med världens största kärnvapenlager.  
USA och Nato har 28 medlemsländer 
och FN har 192. Hur många av dessa 
icke-Nato länder uppfattar Nato som 
en önskvärd samarbetspartner? Detta 
frågade sig Gunnar Westberg, profes-
sor i medicin och tidigare internatio-
nell ordförande i Läkare mot kärn-
vapen. Han är även styrelsemedlem i 
TFF – den transnationella stiftelsen 
för Freds- och Framtidsforskning. 

Denna viktiga fråga har enligt ho-
nom inte diskuterats vare sig i FN:s 
generalförsamlingen eller i FN:s säker-
hetsråd.

Rysslands representant  i Nato i Brys-
sel, Dmitry Rogozin, ansåg att detta 
avtal mellan Nato och FN var olagligt.  
Serge Lavrov, tidigare rysk ambassadör 
i FN och nu Rysslands utrikesminister 
har sagt att han är chockad över detta 
beslut. Har FN-föreningarna i Norge 
eller Sverige haft någon synpunkt på 
detta samarbetsavtal mellan FN och 
Nato? Jag vill påstå att Norden har 
utvecklats till ett ofantligt tränings-
område för alla typer av krigföring för 
USA/Nato. Nordens nordliga område 
har även utvecklats till att bli ett cen-
trum för krigföring via satelliter, alltså 
rymdkrigföring.

Ett skamligt beslut
Den 15 december 2004 fattades också 
ett skamligt beslut om Sveriges anpass-
ning till EU och Nato och därmed 
USA:s behov av ett stort område för 
träning inför sina många krig. Utred-
ningen som föregick detta beslut var 
en enmansutredning som bar namnet 
Snö, Mörker och Kyla. 

USA:s krigsträningsområden i Eu-
ropa är oerhört impopulära, i Italien  
men framför allt i Tyskland. Motstånd 
mot USA:s krigiska närvaro ökade ef-
ter det kalla krigets slut. Massdemon-
strationer är vanliga. De nya typerna 
av vapen krävde större utrymmen och 
i synnerhet rymdstyrda vapen som till 
exempel granaten Excalibur och olika 
typer av robotar och drönare. Det 
enorma området i Norrland, North 
European Aerospace Testrange, för-
kortat NEAT, blev ypperligt för dessa 
ändamål. NEAT är ett område på 24 
000 kvadratkilometer – ungefär lika 
stort som Blekinge eller Makedonien. 

20 år efter det kalla krigets slut har 
Sverige inom sina gränser Europas 
största stridsövningsplats i ett sam-
manhängande landområde. Det är re-
geringen som i varje enskilt fall beslu-
tar och godkänner främmande makts 
tillgång till och användning av NEAT. 

Satelliterna har blivit en allt vikti-
gare del av den moderna krigföringen. 
Esrange, som är världens största ned-
laddningsstation för satelliter, ligger 
utanför Kiruna.  Esrange förser värl-
dens militärer med detaljerade kartor 
via satelliter över länder. Satellitsta-
tionen laddar till exempel ner bilder 
över Nordkoreas landyta och skickar 
till Sydkoreas militär. Det allra senaste 
är de förarlösa planen UAV, drönare, 
som styrs via satelliter. Stora investe-
ringar har gjorts i infrastruktur och an-
läggningar vid Esrange och Vidsel för 
avancerade tester av drönare. Möjlig-
heterna till liknande övningar är i det 
närmaste obefintliga i det tätbefolkade 
Europa. Svenska SAAB utvecklar i dag 
det jättestora, förarlösa planet Neuron 
tillsammans  med en rad Natoländer 
framför allt Frankrike. Detta är en 4 
miljarder dyr prototyp som ska bereda 
vägen för framtidens förarlösa bomb-

Agneta Norberg är vice ordförande 
i Sveriges Fredsråd, medlem i styrel-
sen för International Peace Bureau 
och i styrelsen för Global Network  
Against  Weapons and Nuclear 
Power in Space.

En smyganslutning till Nato
Det finns ett ganska kom-
pakt motstånd i Sverige 
mot en anslutning till Nato 
visar mätningarna men 
trots detta knyts vi hela ti-
den närmare militärallian-
sen. Här berättar Agneta 
Norberg om Sveriges allt 
mer omfattande samarbete 
med Nato. 
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plan. Neuron inleder sina testflygning-
ar på NEAT detta år, 2012. 

Ständiga stridsövningar
Området i Norrbotten och Väster-
botten, sammantaget stort som hela 
Tyskland, har under de senaste åren 
använts i enorma stridscenarier. Här 
följer några exempel: 

• I slutet av september 2007 tränade 
USA, Frankrike, Schweiz, Finland, 
Norge och Sverige krig. Under två 
veckor vimlade det i luften av strids-
flygplan enligt artikel i NSD. 400 
personer varav 300 utländska gäster 
deltog i övningen Nordic Air Meet.  
Detta var startskottet för internatio-
nell  krigsövningsverksamhet i Norr-
botten i stor skala enligt F-21 chefen 
Lars Jäderholm.

• I juni 2009 var det dags igen, för 
Loyal Arrow, historiens största flyg-
stridsövning, som leddes från Bodö i 
Norge. Vår regering överlämnade  en 
tredjedel av Sveriges luftrum, mark 
och territorialvatten till USA/Nato. 
USA:s kärnvapenkapabla stridsplan F-
15 Eagel och F-16 deltog. Ett brittiskt 
hangarfartyg M/S Illustrious  stävade 
uppför Bottenviken och lade till utan-
för redden i Luleå hamn. Även denna 
händelse var första gången i historien. 
Samtidigt den 6 juni befann sig 42 
örlogsfartyg från 12 länder i Karlskro-

na för att delta i USA/Natos marina 
krigsövning Baltic Operations. Detta 
var den största Baltops övningen hit-
tills. Båda övningarna i norr och i sö-
der riktar sin udd mot Ryssland. Vi i 
vår fredsgrupp undrade vad försvarsut-
skottet hade att säga om detta och vad 
riksdagen hade för uppfattning. Det 
visade sig att de inte hade en aning om 
vad som planerades. Frågan hade över-
huvudtaget inte diskuterats.

• 2010 var det dags för Cold Re-

sponse nummer 1, en vinterstridsöv-
ning i norra Norge och norra Sverige. 
1000 svenska soldater deltog i den 
marina flyg- och armékrigsövningen 
18 feb till 5 mars. Denna typ av krigs-
övning pågick för första gången på 
svenskt territorium kring Riksgränsen 
och Abisko. Sammanlagt deltog 9000 
soldater från ett tiotal nationer, däri-
bland USA. Övningen handlade om 

att markera inför Ryssland när det gäl-
ler olje- och gasfyndigheterna i Arktis. 
Dessa fyndigheter kommer i dagen när 
isen smälter på grund av klimatföränd-
ringen. 

• I mitten av mars 2012 under nio 
dagar följde Cold Response nummer 
2. Detta år, kraschade ett norskt trans-
portplan mot Kebnekajses bergvägg, 
fem unga norska soldater var ombord 
och alla omkom. Om detta inte hänt 
hade allmänheten med största  sanno-
likhet inte känt till något alls om den 
gigantiska krigsmanöver som pågick i 
norra Norge och norra Sverige. USA:s 
stridsflyg F-15 Eagle och F-16 deltog. 
Båda är kärnvapenkapabla. 16 500 sol-
dater från 15 olika länder deltog.  

Ryska kommentarer
Olika ryska tidningar har kommen-
terat manövern Cold Response 2, till 
exempel Igor Korotchenko i tidningen 
Nationell säkerhet: ”Denna militära 
manöver äger rum mitt under Natos 
allt mer ökande aktivitet i Arktis. Dessa 
övningar sker på grund av den ökande 
oenigheten kring naturresurserna i re-
gionen. Genom att visa musklerna vill 
Nato stärka sina geopolitiska och dip-
lomatiska ansträngningar med militär 
makt”. ”Övningen kunde lika väl ha 
hållits på kanadensiskt territorium”, 
ansåg Vladimir Yevseyjev vid Centrum 
för Internationell säkerhet i Global 
Ekonomi och Internationella Relatio-
ner. Men övningarna hålls på norskt 
och svenskt territorium, i allra största 
närhet till ryska gränsen. Det kan där-
för ses som en provokation.” 

Ryssland har alla skäl att vara oroat 
eftersom USA:s fartyg är utrustade 
med Aegis system. Aegis missilför-
svarssystem är ett fartygsbaserat system 
utrustat med radaranläggningar med 
stor räckvidd, som gör att krigsfartyg 
kan skjuta ner fiendens ballistiska mis-
siler. Detta system är en del av USA:s 
nationella missilförsvarssystem.  Niko-
lay Makarov som leder de ryska styr-
kornas generalstab, säger att Ryssland 
kommer att vidta nödvändiga motåt-
gärder om USA:s krigsfartyg utrustade 
med Aegissystem utplaceras i nordliga 
farvatten. USA:s krigsfartyg i nord-
liga ryska farvatten utgör ett definitivt 
hot.” Enligt samme general har USA 
pressat Norge att utrusta sina krigsar-
tyg med ett missilförsvarssystem. Men 

”Vår regering överlämnade  
en tredjedel av Sveriges 

luftrum, mark och territori-
alvatten till USA/Nato”

I militärövningen Cold respons 2010 i norra Sverige och Norge deltog 
9000 soldater från ett tiotal nationer, däribland USA.
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Norge har av allt att döma inte velat 
gå med på detta. USA:s krigsfartyg ut-
rustad med Aegissystemet har nyligen 
besökt Ukrainas svartahavs hamn och 
Sevastopol och utlöst protester från 
Ryssland.

De ryska styrkorna som har ett mi-
nimum av konventionella styrkor i för-
hållande till sin ofantliga yta och långa 
gräns litar helt till sina taktiska kärn-
vapen, enligt professor och tidigare 
översten Yury Morosov, som föreläste 
i Luleå förra sommaren. Framför allt 
gäller det de ryska ubåtarna. Ryssland 
bygger nu 8 Borey-ubåtar och 8 Yasen- 
ubåtar fram till 2020. 

Vidare understryker general Maka-
rov att Ryssland inte kommer att tveka 
att använda sina taktiska kärnvapen 
om det skulle behövas. De ryska kärn-
vapnen är hörnstenar i den strategiska 
stabiliteten och ansträngningar görs 
nu för att modernisera landets kärn-
vapen.

USA:s marinkårs  general James M. 
Lariviere, kommendör för den fjärde 
marina divisionen, var i nordnorge vid 
övningen Cold Response 2:  ”Detta är 
ett tillfälle att samöva med våra allie-
rade. Många kommer hit från kriget i 
Afghanistan och Irak. De har gedigna 
erfarenheter av att samarbeta med 
USA:s allierade i olika kapaciteter.”

Satellitinformation
Jag har nämnt Esrange som förser all 
världens krigande länder med kartor 
över de landområden de står i färd 
med att bomba och på så sätt få pre-
cisa bombmål. Nu vill jag gå vidare 
till Svalbard och de installationer där 
som till exempel gör att när USA/Nato 
bombade Libyen fick de krigförande 
bombplanen korrekta målinforma-
tioner via satelliter som tagits ner på 
Svalbard. Bård Wormdal som skrivit 
boken Satellittkrigen, bor i Vadsö och 
är journalist på NRK. Boken kom hös-
ten 2011. Han säger där att den nor-
ska satellitverksamheten strider mot 
internationella traktat som säger att 
Svalbard ska vara ett fredligt område. 
Svalbardtraktaten från 1920 förbjuder 
att ögruppen används för krigsändamål 
ja, all militär verksamhet är förbjuden. 
Men enligt Bård Wormdal, används 
satellitstationen Sval-Sat för militära 
ändamål och att data från satelliterna 
hade stor betydelse till exempel under 

det Natoledda kriget mot Libyen vid  
”Operation United Protector” som 
operationen hette. Han säger även att 
den moderna krigföringen blir allt mer 
beroende av satelliter- för underrättel-
severksamhet, styrning av vapen, kom-
munikationer och mycket annat. 

På grund av sin placering på Sval-
bard och i Antarktis har de norska sa-
tellitstationerna en unik förmåga. Det 
är endast de som har fördelen att de 
kan nå de satelliter som går i en bana 
över polerna oftare än några andra sta-
tioner, varje gång de färdas runt jor-
den. Övervakningen som ska se vad 
satelliterna används till har ingen in-
syn i vilka data som tas ner. Samtidigt 
har Norge förbundit sig genom att 
underteckna Svalbardtraktaten att inte 
använda Svalbard för krigföring. Det 
norska utrikesdepartementet förnekar 
att de bryter mot Svalbardtraktaten.

 
Natos förstuga
Varken Sverige eller Finland är med i 
Nato men medlemmar i Partnerskap 
för fred – en förstuga till Nato. Det 
finns ett rätt så kompakt motstånd i 
både Sverige och Finland mot att an-
slutas till Nato visar de senaste mät-
ningarna. Hur ska man kringgå detta? 
Premiärminister David Cameron, 
Storbritannien,   stod värd för ett möte 

med alla nordiska länder, inklusive de 
baltiska staterna,  den 19-20 januari 
2011. Mötet hölls för att konsolidera 
en nordisk allians med  gemensamma  
intressen.  Länderna ska samarbeta 
kring  att bevaka luftrummet, havsom-
rådena,  säkerheten i  norra nordområ-
dena, cybersäkerhet, samträning av ut-
rustning och trupper med mera. Skälet 
till detta intimare samarbete sägs vara 
den ökande spänningen i Arktisområ-
det.  Några  anser att det är  en del  
i  den pågående smyganslutningen av 
Finland och Sverige till Nato (www.
arctisecurity.org).  

Var får jag allt ifrån?
Jag prenumererar på stopnato-

subscribe@yahoogroups.com. Via 
globalnet@mindspring.org så får man 
mejl om vad som pågår om militari-
seringen av rymden. Kolla även hem-
sidan www.space4peace.org, www.glo-
balresearch.ca och på försvarsmaktens 
hemsidor i Sverige och Norge. Där 
brukar informeras om vad Nato/Part-
nerskap för fred planerar. 

Slutligen: Välkomna på den globala 
konferensen i Kiruna om hur rym-
den används i USA:s krigföring. Den 
kommer att äga rum sista veckan i juni 
2013.

Agneta Norberg

Bilden är från Ofog läger 2011, en protestaktion mot de militärövningar 
som pågick i Norrland under den sommaren. 
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Svensk säkerhetspolitik 
i förändring
Vapenindustrin i Sverige 
har gått från självförsörj-
ning i neutralitet, till en 
exportindustri som mark-
nadsförs genom militäröv-
ningar och vapenmässsor. 
Ska Sverige profilera sig 
på det här området också, 
undrar Ingela Mårtensson.

14

Svensk säkerhetspolitik har totalt för-
ändrats de senaste decennierna. Under 
tvåhundra år präglades säkerhetspoliti-
ken av neutralitet och ett försvar som 
byggde på allmän värnplikt. Vi lycka-
des på så sätt undgå att dras in i krig. 
Nu är neutraliteten och värnplikten 
borta och Sverige befinner sig i krig i 
Afghanistan. 

Hur kunde det gå så här? Har med-
borgarna medverkat till denna totala 
omläggning av politiken? Knappast, 
eftersom debatten om svensk säker-
hetspolitik nästan varit obefintlig.

Förändringen har skett efter kalla kri-

gets slut. Det öppnade för en ansökan 
om medlemskap i Europeiska Gemen-
skapen (EG) och senare medlemskap i 
Europeiska Unionen (1995) utan några 
förbehåll vad gällde svensk utrikes- och 
säkerhetspolitik. Året innan gick vi med 
i Natos Partnerskap för Fred. 

Sverige har under lång tid engagerat 
sig i Förenta Nationerna och verkat för 
fred och nedrustning. Engagemanget i 
FN har nu ersatts av aktivt deltagande 
i Natos olika insatser. De blå baskrarna 
har bytts ut mot Natos. 

Riksintresse?
2004 tog regeringen utan sedvanlig 
remissomgång eller riksdagsbehand-
ling beslut om att Sverige lämpar sig 
ypperligt för internationella militära 
övningar och tester. Dessa ska ge ännu 
större möjligheter för vapenindustrin 
att sälja sina produkter. Det beskrivs 
som en bra affärsidé. Försvaret är enligt 
lagen ett riksintresse som står över alla 
andra riksintressen som till exempel 
miljö, dricksvattenintäkter, etcetera. 
Är det verkligen ett riksintresse att USA 
tränar bombfällningar i Västerbotten?

För neutralitetspolitiken spelade 
svensk försvarsindustri en viktig roll 
för vår trovärdighet som neutral stat. 
Men när vi nu lämnat såväl neutrali-
teten som alliansfriheten så finns inga 
sådana motiv längre. 

Det är svårt att tala om svensk va-
pe nindustri, när en majoritet av ägar-
na är utländska. Dessutom utvecklas 
och tillverkas vapen som inte i första 
hand är avsedda för det svenska försva-
ret, vilket var det ursprungliga motivet 
för att bygga upp en stark vapenpro-
duktion. 

Krig som affärsidé
I november 2012 ägde den första för-
svars- och säkerhetsmässan rum i Sve-
rige. Syftet är att sälja ännu mer vapen 
trots att Sverige per capita är det mest 
exporterande landet. 

Ett av seminarierna var ”Point, Click 
and Kill – the Warfare of Tomorrow”. 
Ska Sverige profilera sig på det här om-
rådet också?

Hela den här utvecklingen från neu-
tralitetspolitik till krigspolitik är i hög-
sta grad oroväckande och något som 
fredsrörelsen måste protestera mot. 
Krig är ingen bra affärsidé.

På följande sidor finns artiklar som 
beskriver den här förändringen av 
svensk säkerhetspolitik. Informationen 
är tagen från olika officiella dokument 
som till exempel regeringens utrikes-
deklarationer och olika strategier.

Ingela Mårtensson

Ingela Mårtensson, tidigare riks-
dagsledamot (1985-1994).

Kvinnor för fred, Ofog och Stockholm Freds var några av föreningarna som 
samlades i protest utanför försvars- och säkerhetsmässan i Stockholm.
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Under 200 år var Sverige neutralt och deltog inte i krig. Säkerhetspolitiken 
definierades som ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. 

År 1991 ansökte Sverige om medlemskap i EU och det blev uppenbart att 
neutralitetspolitiken inte skulle vara förenlig med medlemskapet. Året därpå 
ändrade därför riksdagen till ”militär alliansfrihet för att vi ska kunna vara 
neutrala i händelse av krig i vårt närområde”. 

År 1994 beslöt riksdagen att Sverige skulle gå med i Nato:s nybildade ”Part-
nerskap för Fred” – ett militärt samarbete mellan Nato och ickemedlemslän-
der i Europa, Centralasien och södra Kaukasus. 

År 2001 konstaterade utrikesminister Anna Lindh att den dåvarande 
neutralitetspolitiken inte överensstämde med ”vår säkerhetspolitiska linje”. 
Regeringen kom överens med moderaterna, centerpartiet och kristdemokra-
terna att ”Sveriges säkerhetspolitiska linje, militär säkerhet med möjlighet till 
neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl”. Neutraliteten 
förpassades till historien.

År 2002 beslutade riksdagen att Sverige skulle delta i kriget i Afghanistan. 

År 2004 betonade regeringen i den utrikespolitiska förklaring till riksdagen 
att Sverige vill engagera sig aktivt för ett stärkande av EU:s säkerhets- och 
försvarspolitik.

År 2005 förklarade regeringen att Nato är en viktig partner till Sverige när 
det gäller insatser i krisområden.

År 2011 försvann alliansfrihet som begrepp i regeringens deklaration. Sve-
rige deltog med JAS Gripen i kriget i Libyen.

Det svenska försvaret var under många 
år uppbyggt som ett invasionsförsvar 
det vill säga försvaret skulle kunna 
möta ett storskaligt konventionellt an-
grepp från ett främmande land, till ex-
empel Sovjetunionen, vars syfte var att 
helt eller delvis ockupera Sverige. 

För att kunna möta detta hot hade 
en kvantitativ stor försvarsmakt (folk-
försvar) byggts upp med allmän värn-
plikt och allmän mobilisering och stöd 
av en stark svensk vapenindustri. 

När invasionsförsvaret var som mest 
omfattande kunde man mobilisera 
850 000 personer inom totalförsvaret. 

Tio år efter det kalla krigets slut och 
svenskt inträde i Europeiska Unionen 
lämnade försvarsmakten över ett förslag 
till förändringar av organisationen un-
der rubriken ”Målbild 2010”. 

Avsikten var att göra försvaret till ett 
”mer aktivt säkerhetspolitiskt instru-
ment som vid behov ska kunna delta 
internationellt i konfliktdämpande in-
satser”. 

Förslaget innebar en ”utveckling från 
invasionsförsvar till ett mer flexibelt 
försvar som bättre svarar mot dagens 
och framtidens krav”. Det innebar sto-
ra förändringar och kraftiga nedskär-
ningar inom alla försvarsgrenar.

Första beslutet i denna riktning togs 
2000 och i och med försvarsbeslutet 
2004 lämnade försvarsmakten helt det 
traditionella invasionsförsvaret och 
övergick till insatsförsvar. 

Försvaret består i dag av tre delar: 
kontraktsförband, stående förband och 
hemvärnet. Totalt finns 26 200 anställ-
da och vid behov kan 45 000 (inklusive 
hemvärnet) mobiliseras.

Politiska beslut

Ingela Mårtensson har på följande sidor sammanställt 
några av Sveriges officiella beslut och strategier som 
visar den förändrade säkerhets- och utrikespolitiken.

Från neutralitet till krigsinsatser
Från invasionsförsvar 
till insatsförsvar

Sverige hade mellan 1901 och 2010 
allmän värnplikt för män. 

Sveriges riksdag beslöt i juni 2009 
med en mycket knapp majoritet (153 
röster mot 150) att Sverige skulle 
avskaffa den allmänna värnplikten 
i fredstid och från 2010 ersätta den 
med en frivillig militär grundutbild-
ning också kallad GMU. 

Från allmän värnplikt till 
frivillig militär grundutbildning

Värnplikten avskaffades 2010.

Foto: A
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Snö, mörker 
och kyla
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Ingela Mårtensson fortsätter på detta uppslag att re-
dogöra för några av Sveriges officiella strategier som 
har förändrat säkerhets- och utrikespolitiken.

År 2004 presenterades utredningen 
”Snö, mörker och kyla”, som hade i 
uppdrag att undersöka utvecklingen 
av internationell militär test- och öv-
ningsverksamhet på svenskt territori-
um. Där konstaterades bland annat att 
en utveckling av denna verksamhet:

• är väl förenlig med den svenska 
säkerhetspolitiska linjen och gagnar 
svenska intressen

• visar Sveriges ambition att aktivt 
delta i internationell krishantering och 
fredsfrämjande åtgärder

• bidrar ekonomiskt till försvarsmak-
tens internationella insatser

• stärker Sveriges roll i det europeiska 
vapensamarbetet och ger möjligheter 
för svensk försvarsindustri att utveckla 
och marknadsföra svenska vapen

• bör bygga på stöd från den högsta 
politiska nivån med en aktiv interna-
tionell marknadsföring. Marknadsfö-
ringsarbetet föreslås ske under ledning 
av regeringens särskilde samordnare 
för export av krigsmateriel.

Förslaget beskrevs som ”en utveck-
lingsbar affärsidé”.

Betänkandet ”Snö, mörker och kyla” 
remissbehandlades inte. Den socialde-
mokratiska regeringen ställde sig bak-
om förslagen och konstaterande kort i 
försvarspropositionen 2004/05 att för-
svarsmakten fått i uppdrag att starta en 
provperiod. 

Efter en utvärdering 2008 perma-
nentades den internationella militära 
test- och övningsverksamheten på 
svenskt territorium av en borgerlig re-
gering.

Sammanfattningsvis kan vi konsta-
tera att:

• beslutet togs utan debatt – ingen 
remissomgång och ingen riksdagsbe-
handling

• Sverige ska marknadsföras som ett 
lämpligt krigsövningsland

• krigsindustrin får ökade möjlighe-
ter att marknadsföra sina produkter på 
svensk mark.

De svenska insatserna ska i allt vä-
sentligt ske inom ramen för FN, EU, 
Nato och OSSE. Utgångspunkten är 
att Sveriges bidrag i freds- och säker-
hetsfrämjande insatser ska öka, såväl 
kvalitativt som kvantitativt. Sverige 
ska ha kapacitet till såväl snabbinsat-
ser som till mer långsiktiga insatser. 

Regeringens arbete med fredsfräm-
jande insatser ska utgå från målsätt-
ningen att värna FN-stadgan och upp-
rätthålla FN:s primära ansvar för fred 
och säkerhet. 

Sverige ska vara bland de första en-
heterna på plats i insatsområdet, ut-
göra en betydande del av operationens 
totala förband och kunna genomföra 
för insatsen kritiska uppgifter. 

Andelen kvinnor som deltar i svens-
ka bidrag till internationella freds-
främjande insatser ska öka i enlighet 
med FN:s säkerhetsrådsresolution 
1325 om kvinnor, fred och säkerhet. 

Samverkan mellan civila och mili-
tära aktörer i multifunktionella freds-
främjande insatser ska förbättras. De 
svenska bidragen ska i möjligaste mån 
utformas som samlade bidrag, med så-
väl militära som civila delar. 

Huvudlinjen är att svenskt delta-
gande i fredsfrämjande insatser ska 

Internationella insatser

ske med ett mandat från säkerhets-
rådet. Detta gäller i synnerhet för 
fredsframtvingande insatser i enlig-
het med FN-stadgans kapitel VII. 
Då ska säkerhetsrådets mandat all-
tid sökas. 

Också när det gäller fredsbeva-
rande insatser i enlighet med FN- 
stadgans kapitel VI eftersträvas ett 
tydligt stöd från säkerhetsrådet. 
Samtidigt påpekas att folkrätten 
medger att sådana insatser kan ske 
enbart med den mottagande sta-
tens och övriga relevanta parters 
samtycke. 

En militär fredsfrämjande insats 
kan använda våld i samtliga dessa 
situationer och i självförsvar, men 
våldsanvändning kan även medges 
i andra lägen då det är folkrättsligt 
tillåtet. Sammanfattningsvis bety-
der detta att Sverige ska:

• öka de internationella insat-
serna

• vara tidigt på plats i en krissi-
tuation

• eftersträva FN-mandat men det 
är inte ett krav

• kunna delta i krig 
• samordna militära och civila in-

satser.

Utredning 2004:

Sverige eftersträvar att vara först på plats i insatsområdet.
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Den 12 maj 2011 antog regeringen en 
svensk strategi för Arktis. Syftet var att 
ur ett internationellt perspektiv pre-
sentera Sveriges förhållande till Arktis. 
Strategin berör särskilt tre områden: 
klimat och miljö; ekonomisk utveck-
ling och människans livsvillkor i om-
rådet (ursprungsbefolkningar).

Den arktiska regionen genomgår 
omfattande förändringar. Klimatför-
ändringarna skapar nya utmaningar 
men också möjligheter som Sverige 

Svensk strategi för Arktis
måste förhålla sig till  och påverka. Nya 
förutsättningar för att bedriva sjöfart, 
jakt, fiske, handel och energiutvinning 
växer fram. 

Det fördjupade nordiska och eu-
ropeiska samarbetet gör att Sverige 
påverkas av andra länders politik och 
prioriteringar rörande Arktis. Det är 
ett svenskt intresse att nya framväx-
ande aktiviteter styrs av gemensamma 
regler och att de har ett miljömässigt 
hållbarhetsfokus. Sverige ska verka för 

I den svenska neutralitetspolitiken 
ingick att ha en stark försvarsindustri 
som gjorde oss oberoende av att köpa 
vapen från andra länder. Det handlade 
om vår trovärdighet som neutralt land. 
Försvarsindustrins uppgift var att förse 
det svenska försvaret med krigsmate-
riel. 

Enligt lagen är det förbjudet att ex-
portera krigsmateriel men eftersom det 
är mycket dyrt att tillverka vapen och 
Sverige är ett litet land, så måste kost-
naderna reduceras genom längre serier 
och export till andra länder. Undantag 
från exportförbudet kräver tillstånd 
från regeringen. 

Restriktionerna har varit omfat-
tande; försäljning får inte gå till länder 
som befinner sig i krig eller i konflikt 
som skulle kunna leda till krig. Länder 
som bryter mot mänskliga rättigheter 
är också undantagna. 

I mitten på 80-talet briserade Bo-
forsskandalen; företaget hade bland 
annat sålt vapen till otillåtna länder via 
Singapore. Sedan dess har regelverket 
förändrats. Regeringen tar mycket säl-
lan några beslut utan har överlämnat 
det till Inspektionen för strategiska 
produkter. 

De tidigare restriktiva reglerna är 
inte längre villkorade utan hänsyn ska 
tas till svenska utrikespolitiska intres-
sen.

Det har bland annat lett till att Sve-
rige slutit ett avtal med Saudiarabien 

Vapenindustrin i Sverige
om militärt samarbete – en diktatur 
som inte respekterar mänskliga rättig-
heter. 

De senaste tio åren har vapenexpor-
ten ökat med 300 procent. 56 procent 
gick förra året till Thailand, Saudiara-
bien, Bahrain och Pakistan det vill säga 
länder som knappast uppfyller krav på 
demokrati och mänskliga rättigheter. 

Sverige är världens nionde största 
vapenexportör och i relation till vår 

folkmängd är vi störst i världen. Under 
2011 exporterade Sverige krigsmateri-
el till 63 länder varav 63 procent var 
utomeuropeiska. Värdet på exporten 
uppgick till 14 miljarder.

Staten har under många år under-
stött krigsindustrin via beställningar 
från försvarsmakten. 

Sedan flera år tillbaka är vapenin-
dustrin i Sverige inte längre svenskägd 
– många utländska intressen finns re-
presenterade. 

att Arktis förblir ett säkerhetspolitiskt 
lågspänningsområde.

Den svenska strategin antogs i an-
slutning till att Sverige blev ordförande 
i Arktiska rådet samma år. Rådet består 
av de åtta arktiska staterna; Danmark, 
Finland, Island, Kanada, Norge, Ryss-
land, Sverige och USA. 

Sex internationella organisationer 
som representerar ursprungsfolk i 
Arktis deltar som permanenta med-
lemmar.

Foto: Jonath M
athew

Uppmaning till fred utanför Sveriges första mässa för marknadsföring 
av svensk vapenindustri, i Stockholm, november.  
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Gamla drömmar om nu-
kleär solidaritet i Europa 
lever ännu kvar i bland 
annat Euroatomfördraget. 
Eia Liljegren Palmær skri-
ver om kärnkraftens sia-
mesiska tvilling.

Varför detta krampaktiga fasthållande 
vid en föråldrad energiteknik? Detta är 
en fråga som jag ofta ställt mig. Stater 
villiga att subventionera miljarder och 
åter miljarder för att bygga ut, bygga 
nytt, trots att alla vet hur farlig kärn-
kraften är. Finns det något mer svar än 
kärnvapen? 

Efter det att USA (1945) och Sovjet-
unionen (1949) hade skaffat sig kärn-
vapen så skulle naturligtvis alla andra 
stater med självaktning ha atomvapen, 
så även Sverige. Inte förrän 1968 gav 
militären upp hoppet om en blågul 
bomb. 

I EU är det i dag två länder som har 
atomvapen: Frankrike och Storbritan-
nien. Det senare landet har nyligen 
deklarerat att deras 200 atombomber 
ska förnyas. Till det behövs färskt va-
penplutonium. 

Var får de detta ifrån om inte från 
kärnkraften? Därför vill också den brit-

Atomvapenstaten EU
tiska regeringen bygga ut kärnkraften. 

Frankrike behöver inte bygga ut, de 
har tillräckligt med vapenplutonium 
från sina upparbetningsanläggningar 
för att kunna förnya sina cirka 350 
atomvapen. 

Världens 20 000 bomber
Hur ser det då ut i världen? Det finns 
åtta länder som uppgett att de har 
kärnvapen, USA, Ryssland, Storbri-
tannien, Frankrike, Kina, Indien, Pa-
kistan och Nordkorea. 

Tillsammans uppskattas antalet 
bomber vara cirka 20 000. Därtill 
kommer ett stort antal bomber som 
är ”vilande”, vilket betyder att de är så 
gamla att plutoniet inte fungerar ex-
akt som det ska längre. Men explodera 
kan de i alla fall. 

Vill då EU ha ett gemensamt kärn-
vapenförsvar? Euratomfördraget från 
1957 är det enda av EU:s fördrag som 
inte har ändrats. Syftet med detta för-
drag är att främja kärnkraften. Alla 
EU-länder har undertecknat fördraget, 
alltså även de som inte har kärnkraft. 

Sedan länge diskuteras ett gemen-
samt EU-försvar. Att detta försvar ock-
så skulle innebära gemensamma atom-
vapen förnekas ihärdigt, men inte desto 
mindre så bidrar Euratom till forskning 
med åtskilliga miljarder euro varje år. 

Ska den stora simultananläggningen 
för kärnvapentester utanför Bordeaux 
bli en alleuropeisk anläggning? Hur 
mycket pengar får den från Euratom? 
Hur mycket pengar får de andra kärn-
tekniska anläggningarna, till exempel 
ITER i Frankrike, eller den så kallade 
fjärde generationens kärnkraft? 

Nukleär solidaritet
Och ännu en fråga: skulle verkligen en 
europeisk atomvapenarsenal på något 
sätt stärka Europa? En vapenarsenal 
som naturligtvis endast skulle vara av-
skräckande. 

– Vid slutet av vägen mot europeisk 
solidaritet kommer självklart en nu-
kleär solidaritet, sade den förre franske 
utrikesministern Jean Francois-Poncet 
1992. 

Förre franske kommissionspresiden-
ten i det dåvarande EG, Jacques Delors, 
har sagt att ”varför ska man inte en 
dag, när det finns en mycket stark eu-
ropeisk union, överföra atomvapnen 
på denna politiska auktoritet?” 

Som tur är, är EU ingen stark uni-
on ännu. Så vi har tid, tid att stoppa 
kärnkraften. Tid att lämna Euratom. 
Låt oss börja med roten till det onda: 
uranbrytningen. Utan uran – ingen 
kärnkraft!

Eia Liljegren-Palmær
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Storbritannien har nyligen deklarerat att deras 200 atombomber ska förnyas.
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Inbjudan studiecirkel:

1:a studiecirkelmötet VT 2013
Tid: Tisdagen den 15 januari klockan 18.00 till ca 20.00
Plats: Kvinnor för Freds lokal, Hammarby Allé 93

Den kris dagens samhällen befinner sig i i dag har många ansikten; 
ekonomisk kris – som fråntar miljontals människor deras möjlighet 
att försörja sig, social kris – med ökande fattigdom och ojämlikhet, 

ekologisk kris – som hotar människans hela livsmiljö. 
Istället för att försöka lösa dessa problem och arbeta för fred och rättvisa 

använder världens makthavare oerhörda resurser på utveckling av vapen i 
syfte att behålla kontroll och dominans över jordens tillgångar. Modern krig-
föring är i ständigt ökande grad avhängigt satelliter, bland annat för under-
rättelse, vapenstyrning och kommunikation. 

Våren 2012 arrangerade Kvinnor för fred en seminarieserie om ”Kärnvapen 
och militarisering av rymden”, med fokus på USA:s och Natos militära kapa-
citet och strategier. 

I studiecirkeln våren 2013 fördjupar vi vår kunskap om svenskt deltagande i 
världens militära upprustning. Bland annat föreslår vi diskussion om Es-
range Space Center (www.sscspace.com), ett område i norra Sverige med en 
markyta på 5 600 km2,  som Sverige upplåter till andra länder för att testa 
och utveckla vapensystem.  

Vid vårt planeringsmöte den 11 november 2012 beslutade vi om diskus-
sionsmaterial till första studiemötet. Fortsatt studiematerial och studiesätt 
beslutar vi om tillsammans under studiecirkelns gång. 

Svenskt deltagande i världens 
militära upprustning

Diskussionsmaterial 
till 1:a studiemötet

Regeringens proposition 
2008/09:140 – Ett användbart 
försvar. (Försvarsdep.) 

Kapitlen där säkerhets- och för-
svarspolitikens inriktning beskrivs 
är kap: 3, 4 och 5. 

Försvaret är underordnat utrikespo-
litiken. Förslag till dig som vill läsa 
skrivelser från UD: Regeringens 
skrivelse 2007/08:51 – Nationell 
Strategi för deltagande i internatio-
nell freds-och säkerhetsfrämjande 
verksamhet. Regeringens deklara-
tion vid 2012 års utrikespolitiska 
debatt i RD 15/2 2012. Sveriges 
säkerhetspolitik, med referenser/
länkar.

Förslag diskussionsämnen

Svenskt försvars politiska inrikt-
ning, säkerhetspolitisk inriktning, 
säkerhetshot och utmaningar. Hur 
förbereder sig svenskt försvar för sä-
kerhetshot och risker? Vilka makter 
anser svenskt försvar behöva skydda 
sig mot, vilka anses hota svensk 
säkerhet? På vilka grunder? Vilka 
makter är viktiga samarbetsparners? 
Vilka värderingar delar vi med sam-
arbetspartners? Skillnad säkerhets-
tänkande respektive fredstänkande? 

Förslag till upplägg

Vi träffas en vardagskväll var 
14: e dag kl 18.00-20.00. Första 
mötet blir på KFF: s lokal, för 
senare möten 
skall vi undersöka alternativ. 

Du som ej tidigare anmält dig och önskar delta, 
anmäl dig till någon av oss undertecknare eller 
till Kvinnor för freds tel.svarare 076-117 97 27

Birgitta Lardell
blardell@bredband2.com

Eva Hägerstrand
evahagerstrand@yahoo.com
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