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Vad är
säkerhetspolitik?
Den som söker efter ordet säkerhet på internet får träffar med en rad
helt olika betydelser. Det kan inbegripa allt från säkerhetssystem för att
skydda datorn från virus till den sortens säkerhet som krävs för att få
lån på banken eller barns säkerhet vid hårt trafikerade vägar.
Gemensamt för de flesta betydelser är att säkerhet handlar om trygghet. Bristande mänsklig säkerhet skapar otrygghet. Allas lika rätt till
trygghet är ett centralt mål för socialdemokratisk politik. Välfärdsstaten
handlar om att öka jämlikheten genom att öka tryggheten när människor
bildar familj, vid arbetslöshet, på ålderdomen och vid sjukdom. På samma
sätt går det att betrakta säkerhetspolitiken: Det är den politik som krävs
för att öka den mänskliga tryggheten, för att försäkra sig mot och möta
yttre hot och risker. Säkerhetspolitikens övergripande fråga skulle därför
kunna vara: Vilken politik krävs för att vi ska kunna känna oss trygga?
En sådan definition visar betydelsen av att ha ett brett säkerhetspolitiskt perspektiv. Att skapa trygghet handlar om att skapa beredskap.
För militära hot, informations- och cybersäkerhet, hot från terrorism och
våldsbejakande extremism, organiserad brottslighet, hot mot energiförsörjningen, transporter och infrastruktur och det handlar om att förbereda för
hälsorisker, som pandemier och hot som följer av klimatförändringarna.
Så har det inte alltid varit. Förr handlade säkerhetspolitiken i huvudsak om samspelet mellan stater och den första av de där punkterna, det
vill säga militära hot.
Dessa är fortfarande i högsta grad aktuella. På flera sätt har de till
och med blivit mer aktuella än på länge. Krigen i Irak och Syrien har
skapat ett enormt mänskligt lidande och höjt risknivån långt utanför de
länder som direkt berörts av konflikterna. Vi har också sett hur nationalismen stärkt sitt grepp över Ryssland, som upprustat och agerat militärt
mot flera grannländer.
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En modern säkerhetspolitisk analys måste ta med dessa hot i beräkningen, men samtidigt måste säkerhetspolitik med tryggheten i fokus i
en globaliserad värld handla om mycket mer än så. Den måste ta sig an
de stora flyktingströmmarna från länder som hamnat i kaos och anarki,
ökande global ojämlikhet, effekterna av väderfenomen, värme, torka
och oväder som kastar om våra livsvillkor, terrorismen och en accelererande brist på naturresurser som i sin tur driver fram väpnade konflikter. För att ta några exempel.
Det är en paradoxal tid vi lever i. Människan har större möjligheter
än någonsin tidigare. Rikedomarna ökar och allt fler länder går från
fattigdom till välstånd. Världen öppnar sig när kommunikationerna
utvecklas och blir tillgängliga för fler. Alla samhällen är på väg att bli
mångkulturella. Internet suddar ut geografiska gränser och knyter band
mellan människor som var omöjliga för bara 20 år sedan.
Samtidigt är utmaningarna fler, liksom hoten.
Därför krävs det en ny diskussion om den globala såväl som den
svenska säkerhetspolitiken. Om dess förändrade förutsättningar och
vilka vägval politiken står inför.
Tanken med det här studiematerialet är inte att presentera några
givna svar på vilken säkerhetspolitik som är bäst för vår tid. Då hade
det fungerat lika bra med ett färdigt politiskt manifest. Tanken är inte
heller att ta upp alla tänkbara hot till diskussion. Det här materialets
syfte är att öppna ett samtal om de utmaningar vi alla står inför, och
en vilja att fortsätta och fördjupa diskussionen. I en tid med mer mångfacetterade risker, som ofta får genomslag på lokal nivå, är det viktigt
att hela samhället är med och utformar politiken. Materialet tar upp
några viktiga aspekter av säkerhetspolitiken och det går att under en
kväll läsa delar av det och diskutera några av de ämnen som behandlas.
Det går förstås också att lägga till flera möten och ta upp fler eller alla
av de frågor som behandlas.
Vi hoppas att du vill vara med i samtalet.
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Globaliseringen
Tänk så fort det har gått. Så sent som i början av 2000-talet var det
många som fortfarande ifrågasatte om globaliseringen verkligen var så
omfattande. Forskare, politiker och medborgare debatterade om världshistorien verkligen hade gått in i ett kvalitativt nytt skede, eller om de
förändringar vi såg framför oss endast var en lätt modifierad version av
tidigare historiska skeenden då utbytet mellan människor och stater ökat.
I dag vet vi svaret på den frågan: Globaliseringen är inte något vi
kan bortse ifrån, varken i politiken eller i våra vardagsliv. Den är inte
heller något nytt. När industrialismen tog fart på allvar från 1700-talet
och framåt ökade handeln och kontakterna mellan länder och människor. Under perioden från sent 1800-tal fram till första världskriget sköt
den fart ytterligare. Handeln ökade och det var i princip möjligt för
människor att röra sig fritt över gränserna. Därefter följde några decennier då nationalism, krig och konflikter bromsade utvecklingen. Sedan
några decennier har den tekniska utvecklingen, inte minst nya kommunikationer, dramatiskt ökat takten i globaliseringen och den är nu i
grunden på väg att förändra våra livsvillkor, och därmed även förutsättningarna för fred och säkerhet. Globaliseringen är både ett kulturellt,
politiskt och ekonomiskt fenomen.
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Idéer, argument och information sprids i dag med hastigheten hos
en knapptryckning till nästan alla delar av planeten. Vi reser mer än
någonsin. Världsekonomin präglas av handel och företag, stora och små,
som verkar på en global marknad. Många av det civila samhällets organisationer, miljögrupper, människorättsaktivister, rättviserörelser liksom
mer mörka politiska krafter, arbetar i dag över hela världen. Nätverken
är större och vidare än någonsin tidigare i historien.
Utvecklingen har gett oss en bättre värld. En värld där vi är mindre
inskränkta och mer öppna för varandra. Den globala ekonomin har gjort
oss rikare i ekonomiska termer, men den har också ökat klassklyftorna
och lämnat länder och regioner på efterkälken.
Det har skapat ökade spänningar i världen.
Den internationella finanskrisen 2008 visade hur sårbart det
ekonomiska systemet är. Krisen började i det amerikanska finansiella
systemet och spreds snabbt. Europa drabbades särskilt hårt. Samtidigt
som krisen visade hur världens länder är beroende av varandra och att
kriser i ett system skapar kriser i andra, så har den stegvis skapat en ny
protektionism, en vilja att stänga in och isolera, både inom de länder
som drabbats hårdast, och från länder och grupper som ser kriserna som
”någon annans” problem. Medborgarna riskerar att tappa förtroendet
för institutioner som eu eller fn, eller för den delen den nationella regeringen. Vi ser det i usa, där Donald
Trump vann presidentvalet med
Idéer, argument och
budskapet ”America First”. Sedan
information sprids i
tillträdet har han sagt upp handelsdag med hastigheten
hos en knapptryckning avtal och agerat alltmer utan att
till nästan alla delar ta hänsyn till omvärlden. Vi ser det
i Europa där högerpopulistiska
av planeten.
rörelser och partier vunnit starkt
stöd och där allt fler länder nu stänger sina gränser och driver en mer
isolationistisk politik.
För socialdemokratin har detta aldrig varit svaret. Mer slutna stater,
mindre av globalisering, skulle minska möjligheterna att nå fram till
gemensamma lösningar på gemensamma problem. Världen skulle bli
mer instabil och därmed mer osäker.
Det finns också länder och regioner som fortfarande – på ett eller
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annat sätt – står utanför globaliseringen. Det gäller både fattiga stater
som ännu inte fått del av globaliseringens positiva sidor, som tillväxt,
välstånd och ökade kommunikationer, och länder som Somalia, Afghanistan eller Sudan; som varit eller är så kallade ”kollapsade stater”,
präglade av inbördeskrig, osäkerhet och mänskligt lidande. Militära och
humanitära katastrofer i dessa stater är en angelägenhet för oss alla, både
av mänskliga skäl och av det enkla skälet att en kris i ett land inte
längre går att isolera. Den sprider sig. På ett eller annat sätt.
Den snabba globaliseringen har fått många att hoppas på en utveckling mot ökad demokrati och öppenhet i världen. Och länge såg det ut
att bli så. Efter Berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens sammanbrott
ökade antalet demokratier snabbt, liksom respekten för yttrande- och
religionsfriheten, rätten att organisera sig och bilda partier och fackliga
organisationer. I dag är svaret inte lika givet. Många länder har inte
demokratiserats. Trots decennier av ekonomisk utveckling är Kina fortfarande en diktatur med omfattande inskränkningar av de mänskliga
rättigheterna. Ryssland har på senare år tagit flera steg i auktoritär riktning, med förtryck av organisationer i det civila samhället och oberoende journalister och en hård press på oppositionella partier och politiker.
Makthavarna i många mindre stater utan demokrati vänder sig i dag
till dessa gamla eller nya stormakter för att hitta en samhällsmodell som
kan ge ekonomisk tillväxt utan krav på demokrati eller att de ska lämna
ifrån sig makten.
En annan faktor är kriget mot terrorismen, som fått även många
stabila demokratier att ge avkall på medborgerliga friheter och rättigheter
som borde vara en självklarhet.
Socialdemokratin anser att freden och säkerheten aldrig kan bli
bestående om människor lever i ofrihet. Det är bara genom internationellt
samarbete för att successivt stärka respekten för dessa rättigheter som
begreppet mänsklig säkerhet kan få någon reell betydelse.
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Att diskutera:

Texten ger en delad bild av utvecklingen, där ökad demokrati
och säkerhet på vissa områden har ersatts av ökad osäkerhet
och brist på demokrati i andra fall. Delar ni den bilden?
Hur ser ni på sambandet mellan utveckling, globalisering
och demokrati? Finns det ett samband? Hur kommer det sig
att utvecklingen mot demokrati inte gått jämsides med den
ökade globaliseringen?
Kan ni ge några exempel på nyheter från de senaste veckorna
som speglar både den positiva och den negativa trenden i
globaliseringen?
Vad betyder de här båda tendenserna för Sverige?
Finns det politiska områden eller problem och möjligheter
kopplade till globaliseringen som borde diskuteras mer?

8

En mer osäker värld
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När försvarsberedningen lämnade rapporten Säkerhet i samverkan till
regeringen 2006 konstaterade den att läget i Sveriges närmaste omvärld
var stabilt. Men man höjde också ett varnande finger för utvecklingen
mot ”allt mer auktoritära drag” i Ryssland. Beredningen konstaterade den
gången att Rysslands ”agerande gentemot de länder som tidigare ingick
i Sovjetunionen kommer att vara ett lackmustest för den väg Ryssland
väljer framöver”.
Varningen var befogad.
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2008 bröt ett kort krig ut mellan Georgien och Ryssland och ännu
i dag finns det stark rysk inblandning i två av Georgiens republiker.
På våren 2014 inledde Ryssland så en militär kampanj i östra Ukraina.
Sedan början av 2000-talet har Ukraina kommit att balansera mellan
eu och Ryssland och Ryssland har stärkt försöken att behålla landet
inom sin intressesfär. Annekteringen av Krim var ett steg, understödjandet av separatistiska väpnade grupper i östra Ukraina ett annat.
eu svarade med sanktioner mot bland annat ryska banker, energibolag och försvarsindustrin och mot ryska ledare, varpå Ryssland införde
ett embargo mot livsmedel från västvärlden. Det politiska klimatet har
kallnat. Nu pågår det sedan flera år en öppen, väpnad konflikt i vår närhet och Ryssland har visat att det är berett att bryta mot folkrättens principer om självständiga staters suveränitet. Detta bryter mot den så kallade
europeiska säkerhetsordningen, en överenskommelse om att inget land
har rätt att ändra de europeiska staternas gränser med våld.
För att förstå hur vi ska möta utvecklingen är det viktigt att vi analyserar vad som faktiskt händer i Ryssland. Landet har under de senaste
åren haft en negativ ekonomisk och social utveckling. Oljepriset har
fallit, liksom priset på andra råvaror. Den ryska ekonomin har krympt.
Till det kommer effekterna av eu:s och andra länders sanktioner efter
annekteringen av Krim och kriget i östra Ukraina. Den ekonomiska
tillbakagången har tvingat landet att göra neddragningar i statsbudgeten. Försvarsutgifterna fortsatte öka men även de bromsade under en
period in som en effekt av de ekonomiska problemen. Politiken har lett
till en lägre levnadsstandard, sjunkande befolkningstal och nu minskar
även medellivslängden. Rikedomarna som trots allt finns är mycket
ojämnt fördelade.
Den försämrade sociala och ekonomiska situationen i Ryssland gör,
enligt många bedömare, att presidenten och makten känner sig mer
trängda. Det har lett dem till att strama åt yttrandefriheten, begränsa
oberoende media och stärka säkerhetstjänsternas ställning i landet.
Med målet att stärka folkets förtroende för presidenten har man i allt
större utsträckning kommit att måla ut omvärlden, och särskilt usa,
som fientligt inställda till Ryssland.
För cirka 20 år sedan ville den ryska politiska ledningen närma sig
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För Sverige och
Västeuropa. Den såg Ryssland
som ett europeiskt land. Dagens
omvärlden är det viktigt
politiska ledning målar ut
att göra skillnad mellan
Västeuropa som ett hot mot
ryska staten och ryska
Ryssland, och i rysk media
folket och kulturen.
framställs väst ofta som splitt- Samtidigt som vi kritiserar
rat, dekadent, homosexuellt
staten för dess agerande
och ett hot mot traditionella
ska vi inte straffa det
värderingar. Under de ekonoryska folket.
miskt gynnsamma åren utvecklades inte den ryska näringsverksamheten så att förädlingsgraden ökade
och råvaruförsäljningens andel av ekonomin minskade. Det är mot den
här inrikes ryska utvecklingen över tid som Rysslands militära upprustning och aggressiva agerande mot grannländer måste ses. Ytterst handlar
det om att försöka hålla ihop ett land som det egentligen går ganska
dåligt för.
För Sverige och omvärlden är det viktigt att göra skillnad mellan
ryska staten och ryska folket och kulturen. Samtidigt som vi kritiserar
staten för dess agerande ska vi inte straffa det ryska folket. Just nu är
det kanske viktigare att vanliga ryssar har kontakter med omvärlden,
att de reser och studerar i väst och på så sätt får se hur våra samhällen
fungerar.
För många av de stater som tidigare ingick i Sovjetunionen, inte minst
våra baltiska grannländer, blev krigen i Georgien och Ukraina bekräftelser på deras oro för att Ryssland fortfarande har en imperialistisk stormaktshållning som resten av världen valde att bortse ifrån under de första
decennierna efter murens fall. Och det handlar inte alltid om rent militära hot. I Baltikum finns det flera exempel på att propaganda, cyberattacker, korruption, otillbörlig politisk påverkan och andra metoder
använts för att undergräva de stater som tidigare var en del av Sovjetunionen och ”testa” hur starka reaktionerna blir från Nato och omkringliggande länder.
En rad säkerhetspolitiska experter menar att läget är allvarligt.
Sannolikheten för ett väpnat angrepp mot Sverige är fortsatt låg,
men när försvarsberedningen i december 2017 lämnade sitt betänkande
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om framtidens totalförsvar konstaterade den att ett väpnat angrepp mot
Sverige inte helt kan uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära
maktmedel eller hot om sådana används mot Sverige. Dessutom blir
”Sverige oundvikligen påverkat av om en säkerhetspolitisk kris eller
väpnad konflikt uppstår i vårt närområde”.
Det är mot bland annat den bakgrunden vi ska se de senaste årens
ökade satsningar på det svenska försvaret och återinförandet av värnplikt.
Den svenska regeringen har också varit mycket aktiv och flera gånger
uppmanat de stridande i Ukraina att på allvar lägga ned vapnen och
samlas kring mötesborden för att nå en långsiktigt hållbar överenskommelse. Sverige har arbetat inom eu, både för att politiken därifrån ska
vara tillräckligt tydlig, och för att samordna politiken kring det nya
läget i östra Europa.
Det står dock klart att vi lever i en mer osäker värld i dag än för tio
eller 20 år sedan. Ryssland har moderniserat sitt försvar och upprustat
i sitt västra militärområde. I usa har Donald Trump blivit president och
visat prov på stor nyckfullhet i sitt utrikespolitiska agerande. Läget är
mer spänt och oförutsägbart.
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Avstånd inte
längre lika viktigt
Allt blir förstås inte sämre i världen, även om det ibland kan verka så
när man följer nyhetsflödet. I själva verket är antalet väpnade konflikter
i världen färre i dag än tidigare. Däremot är antalet dödade i dessa konflikter ofta stort. Men även det är en relativ fråga. Jämfört med under
något av de två världskrigen eller exempelvis Vietnamkriget, så dödas
det färre i dagens konflikter.
Den stora skillnaden mot förr är kanske även om det som händer
i vårt närområde helt naturligt är en större säkerhetspolitisk fråga för
Sverige, också ett faktum att det geografiska avståndet inte längre spelar
samma roll som förr. Det tydligaste exemplet på senare år är förstås
kriget i Syrien och Irak. I mars 2017 gjorde The Syrian Observatory for
Human Rights, en organisation baserad i London, bedömningen att
omkring 465 000 människor dödats eller hade rapporterats som saknade
sedan kriget bröt ut sex år tidigare. Av dessa offer var omkring 100 000
civila. Röda Korset bedömde vid samma tid att över tio miljoner människor inne i landet var i behov av hjälp.
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Rapporterna om fördrivningar av och mord på etniska minoriteter i
krigets Syrien visar på en enorm brutalitet och grymhet, men det visar
också att inget land kan gå opåverkat genom en sådan konflikt. Daesh
har lockat till sig frivilligsoldater från hela världen, vilket skapat nya
problem med återvändande och krigstraumatiserade ex-soldater och
ett ökat hot från terrorism i alla länder. Samtidigt har över tre miljoner
människor flytt från konflikten. De flesta befinner sig i flyktingläger
och lever under mycket svåra omständigheter i något av grannländerna
Jordanien, Libanon eller Turkiet, men
många har också lyckats fly till Europa.
Daesh har lockat
Kriget i Syrien visar med brutal
till sig frivilligtydlighet att det inte går att ”stänga
soldater från hela
världen, vilket skapat in” en konflikt i ett land eller en region.
Och det finns inget som tyder på att
nya problem med
framtidens krig och konflikter kommer
återvändande och
att te sig på något annat sätt.
krigstraumatiserade

ex-soldater och ett
ökat hot från
terrorism i alla
länder.
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Att diskutera:

Den svenska försvarspolitiken har under de senaste 10–15
åren genomgått stora förändringar. Tidigare regeringar har
avskaffat värnplikten, bantat försvarets storlek och satsat
mer resurser på att medverka i internationella insatser för
att säkra eller skapa fred i andra delar av världen. Har detta
varit en riktig satsning?
Kan ni peka på några för- och nackdelar med en sådan försvarspolitik?
Nu har utvecklingen fått försvarspolitiken att svänga tillbaka.
I dag talar de flesta politiska partier om att satsa på det
svenska territorialförsvaret.
Är det rätt att Sverige satsar mer på försvaret nationellt och
ökar försvarsanslagen totalt?
Finns det andra sätt än ökade försvarsutgifter att stärka
säkerheten i Sverige?
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Kvinnor, fred och
säkerhet
En fråga som breddat det säkerhetspolitiska tänkandet är den feministiska utrikespolitik som den socialdemokratiskt ledda regeringen introducerade efter valet 2014. Global jämställdhet är fortfarande en vision
– inte verklighet – och så här skriver den socialdemokratiskt ledda
regeringen i sin handlingsplan för feministisk utrikespolitik:
”Sveriges feministiska regering vill förverkliga visionen. Jämställdhet
är ett mål i sig, men också en förutsättning för att nå andra övergripande
mål som fred, säkerhet och hållbar utveckling.
Därför fortsätter arbetet för jämställdhet och mänskliga rättigheter
med oförminskad kraft och vi har också tagit ett steg till. Som första land
i världen bedriver Sverige, sedan 2014, en feministisk utrikespolitik.
Otaliga kvinnor och flickor upplever fortfarande en skriande brist på
rättigheter, representation och resurser. Den feministiska utrikespolitiken
ska bidra till konkreta resultat som stärker såväl jämställdheten som alla
kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.
Fokus ligger på att stärka kvinnors och flickors rättigheter, representation och resurser.
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Arbetet ska ske genom att hela utrikespolitiken – inte minst arbetet
för fred och säkerhet – omsätter ett systematiskt jämställdhetsperspektiv
byggt på kunskap och analys.”
Den nya politiken har satt avtryck på flera områden och nivåer i det
internationella och multilaterala samarbetet. Så här sammanfattar regeringen mellan 2014 och 2018 sitt arbete:
Mänskliga rättigheter. Sverige har främjat kvinnors och flickors fulla
åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, bland annat genom att exportera
den svenska sexköpslagstiftningen, publicerat landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i 135 länder, ökat utvecklingssamarbetets fokus på jämställdhet, inklusive genom en ny strategi,
samt på olika sätt stöttat civilsamhällets arbete för kvinnor och flickor.
Frihet från våld. Sverige har bland annat arbetat för att synliggöra
och motverka destruktiva maskulinitetsnormer och stärka länders
förmåga att lagföra förövare, bistå brottsoffer och återanpassa soldater.
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Sverige har även bidragit till ett bättre kunskapsläge om kopplingen
mellan okontrollerad spridning av vapen och våld mot kvinnor samt till
att fler aktörer har anslutit sig till arbetet mot könsrelaterat våld i kriser
och totalt gjort över 300 åtaganden.
Inflytande i fredsarbetet. Sverige har bidragit till ett ökat deltagande
av kvinnor i fredsprocesser i såväl Latinamerika som Asien, Afrika och
Mellanöstern och både etablerat och uppmuntrat nätverk av kvinnliga
medlare. Sverige har även gjort kvinnor, fred och säkerhetsagenda till en
huvudprioritering för sin tid i FN:s säkerhetsråd, axlat en ledarroll för att
driva på EU:s arbete och antagit en nationell handlingsplan för Sveriges
genomförande av agendan.
Politiskt deltagande. Sverige har bidragit till kvinnors politiska deltagande i ett flertal länder, stöttat kvinnliga människorättsförsvarare
och bedrivit ett aktivt påverkansarbete för yttrande- och åsiktsfrihet.
Sverige har även drivit fram jämställdhetsstrategier i utvecklingsbanker
och miljö- och klimatfonder samt tagit på sig en ledarroll för initiativet
International Gender Champions i Genève, med särskilt ansvar för
representationsfrågorna.
Ekonomisk egenmakt. Sverige har bidragit till flickors utbildning och
kvinnors sysselsättning, varit drivande bakom att agendan för utvecklingsfinansiering och Agenda 2030 genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv samt drivit på jämställdhetsarbetet i handelspolitiken och
det hållbara företagandet. Sverige har också synliggjort mäns ansvar
för jämställdhetsarbetet genom kampanjen He for She och fotoutställningen Swedish Dads.
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Sverige har
intensifierat sitt SRHR-arbete i takt med utmaningarna. Sverige har
bland annat använt alliansbyggande, styrelseroller, utvecklingssamarbete
och dialog, inklusive genom att initiera den globala rörelsen #SheDecides.
På landnivå har arbetet bland annat bidragit till fler barnmorskor och
bättre tillgång till sexualundervisning, preventivmedel och säkra aborter.
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När det gäller kvinnors deltagande i fredsprocesser och konflikthantering visar forskningen att ett kvinnoperspektiv gör arbetet för
fred mer effektivt.
fn har insett samma sak, vilket är ett av skälen till att säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet kom till år 2000. Den
och en rad nyare systerresolutioner bygger på insikten att kvinnor drabbas oproportionerligt hårt i krig och konflikter och utsätts för sexuella
övergrepp, som när våldtäkt används i krigföring. Samtidigt är det nästan
alltid män som är huvudaktörer i fredsförhandlingar och i arbetet för att
förebygga krig. 1325-agendan fastslår även att kvinnor som aktörer måste
vara delaktiga i demokratiska fredsprocesser. En hållbar fredlig utveckling kan inte uppnås om hälften av jordens befolkning utesluts från
processen.
En feministisk utrikespolitik handlar
alltså om att försäkra sig om att de inMånga politiker
satser man gör får effekt och är bestående.
tar dock avstånd
1325-agendan uppmanar även fn:s
från en feministisk
medlemsstater och icke-statliga organiutrikespolitik
sationer att använda ett genusperspektiv
eftersom de anser
i arbetet med fredsbevarande styrkor
att kvinnofrågor rör
och när man ska implementera fn”mjuka frågor” och
resolutionerna. Sveriges regering har,
inte har något med
likt över 40 medlemsländer, antagit en
den traditionella
nationell handlingsplan för att implesäkerhetspolitiken,
mentera säkerhetsrådsresolution 1325.
som ofta uppfattas
Många politiker tar dock avstånd
som ”hård makt”.
från en feministisk utrikespolitik
eftersom de anser att kvinnofrågor rör ”mjuka frågor” och inte har något
med den traditionella säkerhetspolitiken, som ofta uppfattas som ”hård
makt”. Men feministiska glasögon på säkerhetspolitik handlar just om
att synliggöra dessa förtryckande patriarkala föreställningar om genusroller, normer och maktstrukturer som både rör män och kvinnor.
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Att diskutera:

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som utgår från
analysen att vi lever i en värld där kvinnor systematiskt är
underordnade män politiskt, ekonomiskt och socialt och att
dessa destruktiva maktstrukturer måste upphöra.
Hur pass viktigt är det att uttala ett feministiskt synsätt
även i den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken?
Vilka resultat tror ni att en feministisk utrikespolitik kan
generera?
Anser ni att arbetet med att stärka kvinnors roll i demokrati- och fredsprocesser leder till en hållbar fredlig
utveckling globalt, i sådana fall hur?
Diskutera fler möjligheter där Sverige kan verka mer aktivt
för att stärka kvinnors roll för en fredlig utveckling?
Vad kan man göra lokalt i Sverige för att verka globalt i
denna fråga?
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Klimathot och
global ojämlikhet
Miljö och osäkerhet på olika platser i världen hänger ihop med den globala ojämlikheten. Världens rikaste 10 procent står för 59 procent av all
konsumtion och genomsnittspersonen i ett rikt land orsakar 30 gånger
mer miljöförstöring än i ett fattigt land.
Detsamma kan förstås sägas om klimatförändringarna. Den rika
världen bidrar med mer koldioxidutsläpp och därmed uppvärmning av
klimatet än medborgarna i fattiga länder.
Förståelsen för mänsklig miljömässig osäkerhet förutsätter därför förståelsen för historiska och nutida globala relationer som leder till ökat välstånd i vissa delar av världen men skapar fattigdom och osäkerhet i andra.
Å ena sidan kan en ojämlik fördelning av naturtillgångar öka spänningarna i en konflikt, å andra sidan kan en väpnad konflikt leda till
massiv miljöförstörelse, som i sin tur hänger ihop med social orättvisa.
Det är viktigt att se hur klimatförändringarna kan påverka redan existerande konfliktdrivande faktorer genom ökad migration, brist på färskvattentillgångar och naturresurser.
Dessa samband slås också fast i Agenda 2030, för en hållbar utveckling, som antogs av fn:s generalförsamling på hösten 2015. Agendan
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På samma sätt är det i dag tydligt att det
finns ett samband mellan medeltemperaturökningen på vår planet och vår tids största
globala säkerhetshot. Utsläppen av växthusgaser påverkar atmosfären och rubbar ekosystemet genom ökade havsnivåer, minskade
färskvattentillgångar och torka som i sin tur hotar
människors grundläggande levnadsvillkor. Det spelar
ingen roll var på jordklotet utsläppen sker men de negativa
konsekvenserna drabbar oftast de mest sårbara i de fattigaste länderna.
Därför måste klimathotet tacklas på ett mer rättvist sätt.
Klimatomställningen är nödvändig och det är politikens ansvar att
lösa detta globala säkerhetshot. En politik som bottnar i alla människors
lika värde och individens frigörelse från förtryckande maktstrukturer
ser att säkerhet är något som byggs gemensamt, lokalt, regionalt såväl
som globalt.
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berör en rad olika utvecklingsmål. Bland annat fattigdomsbekämpning,
hälsa, vatten och sanitet för alla, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och
klimatfrågan. Den slår också fast att de olika målen i agendan är ”integrerade och odelbara”, vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad
av något annat, och framgång krävs inom alla områden för att målen
ska kunna uppnås. Eller som det står redan i ingressen till Agenda 2030:
”Vi erkänner att avskaffandet av alla former och dimensioner av fattigdom, inklusive extrem fattigdom, är den största globala utmaningen och
en förutsättning för hållbar utveckling.”
Den här insikten om utvecklingens grunder fanns med redan i fn:s
Brundtlandkommission från 1987. Där definierades hållbar utveckling
som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
Kommissionen fastslog att ekonomisk tillväxt och social hållbar utveckling är omöjlig att uppnå om man förbiser de miljömässiga konsekvenserna
av mänskligt handlande. Alla politikområden, inklusive säkerhetspolitiken, måste genomsyras av ett ekonomiskt, socialt och
ekologiskt perspektiv.

Säkerhetshot kopplat till klimatförändringar och andra miljöhot är ett
relativt nytt och icke-traditionellt sätt att se på säkerhet. Höjda temperaturer och uteblivna skördar kan på många håll i världen snabbt eskalera
till konflikter om naturresurser. Miljöhoten har både breddat och fördjupat frågan om säkerhet och säkerhetspolitik. Den har blivit bredare på det viset
Höjda
att andra risker än krig och väpnade kontemperaturer
flikter utgör ett hot mot individer såväl
och uteblivna
skördar kan på som mot hela samhällen. Den har fördjupats eftersom miljöhot och klimatförmånga håll i
världen snabbt ändringar inte utgår från perspektivet att
människors säkerhet alltid skyddas bäst
eskalera till
genom militära medel.
konflikter om
Dessutom, som Agenda 2030 också
naturresurser.
slår fast, är det nödvändigt att alla tar sitt
ansvar för att undvika klimathotet och därmed de säkerhetshot som
följer i dess spår. Alla länder kan och måste göra förbättringar för att
minska sina klimatutsläpp och arbeta för en utjämnande politik.
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Ökad konkurrens
om naturresurserna
Många delar av världen som fram tills nyligen tillhörde de allra fattigaste
har sedan början av 2000-talet upplevt en snabb ekonomisk utveckling.
Sex av de tio länder som hade högst tillväxt under 00-talet ligger i Afrika.
De andra i Asien. Det är en dramatisk förbättring, och en viktig förklaring till att den extrema fattigdomen minskat kraftigt.
Den ökade tillväxten gör också att konkurrensen om världens naturresurser ökar. För allt fler länder blir det en avgörande fråga för den egna
säkerhetspolitiken att säkerställa tillgången till flera viktiga resurser.
Vatten är ett exempel, och utvecklingen samverkar med klimatförändringarna. Av den totala vattenföringen från världens floder används omkring 75 procent till jordbruket, industrin och hushållen. Det varmare
klimatet ökar antalet torra områden. Den odlingsbara ytan på jorden
minskar hela tiden. Samtidigt vet vi att den ökade levnadsstandarden,
den ökade befolkningen (enligt vissa beräkningar kommer det inom
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Ökad konkurrens om naturresurserna

några decennier finnas nio miljarder människor på jorden) och behovet
av ökad utvinning av energi gör kraven på vattentillgångar större.
”Nästa krig handlar om vatten”, skrev forskarna kring millennieskiftet.
Men faktum är att flera av konflikterna i världen
redan då hade en nära koppling till kampen om
En stad som
vattenresurserna.
Kairo har i dag
Torrläggningen bidrar i sin tur till urbaniseringen.
omkring
Städerna växer, vilket ställer stora krav på infrastruktur,
20 miljoner
avloppsanläggningar, vattenledningar och liknande,
invånare, och
för att läget i megastäderna inte ska bli socialt ohållegyptiska
bart. En stad som Kairo har i dag omkring 20 mildemografer
joner invånare, och egyptiska demografer räknar
räknar med 40
med 40 miljoner människor före år 2050.
miljoner

människor
före år 2050.

En trend är också ”landgrabbing”, att rika länders
regeringar och företag köper upp jordbruksmark i
fattiga länder för att säkra livsmedelsförsörjningen för den egna befolkningen. Konsekvenserna blir att lokala bönder konkurreras ut och
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förlorar sin inkomstkälla vilket leder till en sämre ekonomisk och social
utveckling.
Mineraler, som järnmalm, tenn eller volfram, är ett annat område där
konkurrensen ökar, och därmed risken för konflikter. Det är ingen slump
att Kongo under de senaste decennierna härjats av ett av världens mest
segdragna och brutala krig. Landet är rikt på mineraler och krigsherrar
och lokala makthavare slåss om kontrollen av utvinningen.
eu och de europeiska länderna är beroende av import när det gäller
många sällsynta jordartsmineraler, inte minst till försvarsindustrin men
även för exempelvis viktiga komponenter i mobiltelefoner. Kina är en
av de största producenterna av samma sällsynta mineraler, men behöver
alltmer av produktionen för att upprätthålla sin egen tillväxt.
Samma logik, om än med delvis andra aktörer, gäller för tillgången
till energi. Oljestaterna i Mellanöstern har länge suttit på makten i dessa
frågor, och många konflikter i regionen går att härleda till kampen om
olja och gas, men på senare år har nya fyndigheter och usa:s utvinning
av skiffergas och skifferolja ändrat ekvationen. Samtidigt är klimatkrisens
utveckling helt beroende av om världen klarar av att skifta från olja och
gas till ekologiskt hållbara energialternativ samtidigt som behovet av
mer energi ska tillfredsställas.
Bristen på naturresurser kan öka den sociala oron och klasskillnaderna
i världen, och det är av yttersta vikt för världsfreden att dessa frågor behandlas i internationell politik. Det krävs både ett regionalt samarbete
inom organisationer som eu eller Afrikanska unionen, och ett globalt
inom ramen för fn, för att undvika framtida krig och konflikter. När de
internationella och multilaterala organisationerna driver ett gemensamt
arbete går det att nå fram till en rimligare fördelning och en bättre, mer
ekologiskt hållbar hantering av naturresurserna.
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Att diskutera:
Klimatförändringarna kommer få konsekvenser för samhället
på alla nivåer. Hur ser det ut i er kommun?
Var är samhället som mest sårbart vad gäller sådant som
höjningar av vattennivåerna, torka eller svåra stormar?
Finns det planer för hur lokalsamhället, din egen kommun
eller län eller region, ska hantera dessa nya villkor?
Sverige har länge arbetat för att både klimatfrågan och
frågan om ändliga resurser ska få en huvudroll i organisationer som FN och EU. Vad tror ni att Sverige kan spela för roll i
sådana sammanhang? Kan vår röst påverka något, eller är vi
bara ett litet rikt land i norr som ingen lyssnar på?
Vad spelar handelspolitik för roll för ambitionen att motverka
klimathotet och minska ojämlikheten?
Vad vet ni om Agenda 2030? Läs på mer om det om ni har
tid och diskutera hur samhället kan arbeta mer med de nya
utvecklingsmålen. Det gäller även lokalt. Många kommuner
är redan engagerade för att arbeta lokalt med Agenda 2030.
Forskning, bland annat vid Uppsala universitet, visar att
bristen på sådant som vatten, livsmedel och naturresurser
kan leda till konflikter lokalt men att det också ökar viljan
till samarbete internationellt. Har vi som medborgare och
konsumenter något ansvar för att tänka på vilka resurser
vi använder, vad som smutsar ned mest och skapar störst
klimatpåverkan eller vilka det råder brist på globalt?
Och hur kan vårt eget handlande påverka?
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Upprustning
Efter det kalla krigets slut fanns det under en tid goda förutsättningar
för global avspänning och nedrustning. usa och Sovjetunionen enades
om att minska antalet kärnvapen, och världspolitiken tycktes efter det
kalla kriget gå in i ett fredligare läge.
Numera ökar dock upprustningen igen. usa lägger fortfarande överlägset mest på sitt försvar (611 miljarder dollar 2016) och är ohotad som
militär supermakt, men andra länder satsar hårt på att öka sina försvarsutgifter. Under åren 2008–2016 ökade Kina kraftigt sina utgifter till sammanlagt 215 miljarder dollar. Ryssland ökade till 69 miljarder dollar
2016 och har ökat sin militära närvaro i sitt västra militärområde, det
vill säga i Sveriges närhet.
Samtidigt satsar kärnvapenmakterna på att modernisera sina arsenaler. Europa och usa lade dock under en rad av år allt mindre pengar
på försvaret. Trumps inträde i Vita huset ändrade den trenden. På våren
2017 meddelade han att han ville öka de årliga försvarsanslagen med 54
miljarder dollar, motsvarande omkring 470 miljarder kronor.
I Asien är det Japan, Sydkorea och Kina som står för den största
upprustningen, och till skillnad från i det euroatlantiska området finns
det i Asien inte lika väl utvecklade strukturer för samarbete vilket i sig
kan utgöra en risk.
Antalet länder med kärnvapen har inte heller minskat. usa, Ryssland,
Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan och Israel har i dag
kärnvapen och Nordkorea är i skrivande stund på väg att utveckla en
egen arsenal. Socialdemokratin har länge varit aktiv i kampen mot
kärnvapnen. Politiker som Alva Myrdal, Olof Palme och Anna Lindh
har varit med och byggt upp den traditionen.
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– Kärnvapenbombningarna av Hiroshima och Nagasaki för snart 70
år sedan är en påminnelse om vilka fruktansvärda följder användningen
av dessa vapen har på människor. Trots vetskapen om dessa humanitära
effekter finns i dag fler än 16 000 kärnvapen kvar: detta är oacceptabelt,
alla kärnvapen måste avskaffas, sade utrikesminister Margot Wallström
vid ett tal inför fn:s nedrustningskonferens i mars 2015.
Efter valet 2014 valde den socialdemokratiskt ledda regeringen åter
att prioritera frågan om internationell nedrustning i sitt utrikespolitiska
arbete och det gäller inte minst frågan om kärnvapennedrustning.
I ett viktigt avseende är läget bättre nu än under kalla kriget: antalet kärnvapenstridsspetsar är i dag betydligt färre. Men i stället för att fortsätta
på den avspänning som fanns efter kalla krigets slut ser vi i dag hur vissa
kärnvapenstater genomför en omfattande modernisering och utveckling
av sina kärnvapen. Socialdemokratin vill nu se en ny giv i nedrustnings-
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diplomatin. usa och Ryssland måste inleda samtal, i första hand om
nya nedskärningar som omfattar såväl strategiska som taktiska vapen,
i andra hand om en förlängning av nedrustningsavtalet Start bortom
2021. Centralt är också att inf-avtalet från 1987 som förbjuder markbaserade medel-distansrobotar respekteras och upprätthålls.
Efter år av polarisering och ömsesidigt misstroende behövs en ny giv
i nedrustningsdiplomatin, en giv präglad av höga ambitioner men också
nykter realism. Det är bland annat viktigt att icke-spridningsavtalet respekteras, att världens länder gemensamt minskar risken för kärnvapenanvändning och att stärka kontrollen av att de olika internationella avtalen på
området efterlevs.
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Att diskutera:
Kärnvapenfrågan var stor i den politiska debatten under
70- och 80-talen. På senare år har det varit tystare, trots att
antalet kärnvapen är lika stort. Vad kommer det sig av tror
ni? Har världen blivit säkrare?
Är andra frågor helt enkelt mer akuta?
Och hur kan Sverige vara med och påverka utvecklingen?
Egentligen går det att ställa samma fråga här som under ett
av de tidigare kapitlen: På vilket sätt skulle just Sveriges röst
kunna spela en roll för nedrustningen?
Resonera kring vilken roll Sverige haft historiskt i nedrustningssammanhang och vilken roll vi kan spela i dag.
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Presidentvalet i usa 2016 visade med stor tydlighet hur känsliga världens
informationssystem har blivit. Exakt hur Ryssland försökte påverka utgången i valet är ännu inte helt klarlagt, men att det gjordes försök att
påverka debatten och informationsspridningen är uppenbart. Internet
har sänkt trösklarna för den som vill destabilisera ett samhälle med falska
nyheter och propaganda.
Vi kan utgå ifrån att liknande försök att sprida falska nyheter och felaktig information, som det i usa 2016, kommer att bli vanligare i framtiden, och det krävs ökad kunskap och beredskap för att hantera detta.
Men internet har också skapat mer direkta säkerhetshot. Några dagar
före julafton 2014 utsattes Sydkoreas 23 kärnkraftverk för en cyberattack. Någon hackade sig in i kärnkraftsindustrins nätverk, men enligt
Sverige är långt
industrins talespersoner kom de bara
ifrån förskonat.
över ”icke-känsligt material”.
I juni 2017 låste
En tid före den attacken hade
hackers i ett slag
datorer och nätverk någon gjort en cyberattack mot det
amerikanska företaget Sony. usa:s förra
för företag och
president Barack Obama hävdade att
myndigheter i minst
Nordkorea låg bakom attacken. Han
60 länder.
hotade med ett proportionerligt svar
och ungefär samtidigt som de sydkoreanska kärnkraftverken hackades
stängdes hela Nordkoreas nätverk ned i nio timmar.
Sverige är långt ifrån förskonat. I juni 2017 låste hackers i ett slag
datorer och nätverk för företag och myndigheter i minst 60 länder. Under
ett par dagar lamslogs hela Göteborgs hamns containerhantering. Minst
ytterligare ett svenskt företag drabbades.
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IT-säkerhet

Människor, företag och stater är alltmer beroende av att näten fungerar
och är säkra. Det gäller kommunikation, rätten till ett fritt informationsflöde, datahantering och datalagring. Faktum är att samhället knappt
skulle fungera om internet stängdes ned under en längre period. Allt
fler länder har också tagit fram strategier för säkerhet i en digital tidsålder och 2013 presenterades den europeiska utrikestjänsten (eeas), en
strategi för cybersäkerhet.
Detta är nödvändigt, men staternas ökade krav på säkerhet riskerar
också att leda till ökad övervakning av nätet, med inskränkningar i yttrande- och informationsfriheten som följd. Allt detta är i dag föremål för
samma sorts diskussioner inom fn, eu och andra internationella institutioner som mer traditionella säkerhetshot. Och på samma sätt som i andra
frågor finns det stor skillnad i synen på hur dessa hot ska hanteras.
Mer totalitära stater lägger mindre vikt vid hoten mot integritet och
mänskliga rättigheter. En heltäckande säkerhetspolitik måste ta med
nätets utveckling och hoten från cyberattacker i beräkningen.

Att diskutera:

Är människor medvetna om både vilka möjligheter och risker
den nya tekniken medför? Har vi klart för oss hur propaganda
och felaktig information i dag sprids över nätet och hur vi ska
förhålla oss till det? Vad kan vi göra för att bli bättre på att
hantera den sortens hot?
Borde vi som medborgare bli mer vaksamma och källkritiska?
Vad kan man göra lokalt och på egen hand för att påverka?
Vilket är ditt eget ansvar när du agerar på nätet?

33

Terrorism
Genom historien har terrorism varit en del av krig och konflikter på en
rad platser i världen. Den tar sig ofta uttryck genom att separatistorganisationer och andra grupper och individer försöker påverka samhällsutvecklingen med våld. Terroristdåden mot USA den 11 september 2001,
som ledde till det globala kriget mot terrorismen, har påverkat den
säkerhetspolitiska agendan både globalt och i Sverige.
Enligt Global Terrorism Index 2017 begicks tusentals terrordåd runt om
i världen 2016. De mest drabbade regionerna är Mellanöstern, Nordafrika,
Afrika söder om Sahara och Sydasien. Hela 84 procent av alla terrordåd
utförs och 94 procent av alla dödsoffer för terrorn finns där. Global Terrorism Index konstaterar att antalet dåd och antalet dödsoffer minskat något
jämfört med åren före, men fler länder är drabbade i dag.
För Sveriges del blev 2017 ett dramatiskt år. Den 7 april körde en
person en lastbil i full fart längs Drottninggatan i Stockholm och dödade
fem personer.
Städer som London, Madrid och Bombay har också råkat ut för
terroristdåd liksom Oslo och Utøya genom Breiviks obeskrivligt brutala
attack mot norska socialdemokratiska Arbeiderpartiets ungdomsförbund.
I Stockholm ägde ett islamistiskt motiverat självmordsattentat rum år
2010. I början av 2015 chockades Paris och Köpenhamn av terroristdåd.
I globaliseringens kölvatten blir terrorismen och annan våldsbejakande
extremism ett alltmer gränsöverskridande problem. Ett alarmerande
fenomen som ökat snabbt även lokalt, är svenska stridande i Syrien och
Irak för terroriststämplade Islamiska staten, Daesh. De stridande utgör
inte bara ett hot mot civila i Syrien och Irak utan riskerar även att begå
terroristhandlingar i Sverige när de återvänder.
Det är viktigt att öka förståelsen kring varför denna radikalisering sker.
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I Sverige har den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
fått ökade resurser att tackla detta fenomen. Det handlar till stor del om
att stödja de många lokala aktörer, föreningar och samhällsfunktioner
som arbetar med att förebygga unga människors radikalisering.
Regeringen har även lagt fram hårdare straff för resor, träningsläger
och pengainsamling i syfte att begå terrorhandlingar och samtidigt lagt
stort fokus på förebyggande arbete som ska motverka radikalisering och
rekrytering till extremist- och terroristgrupper, och påverka personers
avsikt att begå eller stödja terrorism.

Att diskutera:

Foto: Brad RickerbyTT

Terrorism är ett historiskt och nutida fenomen.
Varför tror ni att våldsbejakande extremism uppstår?
Vad kan Sverige göra för att arbeta preventivt mot
den ökade radikaliseringen och annan våldsbejakande
extremism, lokalt såväl som internationellt?
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Gemensam säkerhet
i en ny tid _ ett
gemensamt ansvar
I diskussioner om fred och säkerhetspolitik hamnar samtalet ofta på en
storpolitisk nivå. Vad ska fn göra? Hur ska Sverige agera? Ska vi fortsätta
vara alliansfria? Och hur kan eu bidra med en sammanhållen gemensam militär linje? Allt detta är centralt.
Men det är också viktigt att betona att gemensam säkerhet inte bara
handlar om vad de säkerhetspolitiska ”systemen” kan åstadkomma. Den
gemensamma säkerheten kräver ett gemensamt ansvar. Som vi sett i avsnitten om säkerhetspolitikens utmaningar lever vi i en sammansvetsad
värld där kriser och konflikter på en del av jordens yta får lokala konsekvenser på en annan. De centrala hoten mot vår säkerhet blir därmed
mer oförutsägbara och en avgörande fråga blir hur vi får en debatt i hela
samhället om vilka metoder som är de bästa på alla nivåer, även i lokalsamhället, för att värna vår gemensamma säkerhet. Hotet från terrorismen
är ett sådant exempel. Arbetet med att förhindra och förebygga att ungdomar reser som soldater till krig i andra delar av världen är i högsta grad
en fråga om lokalt arbete. Om dialog, information, sociala satsningar,
insatser för att skapa fler jobb och så vidare. Arbetet för att förebygga
klimatförändringarnas effekter är ett annat exempel vi redan nämnt i
det här materialet.
Använd gärna en stund av era diskussioner kring säkerhetspolitik
till att diskutera det gemensamma ansvaret och de lokala verktygen för
gemensam säkerhet.
Samtidigt är det viktigt att arbetarrörelsen för ett samtal om de
nationella och internationella säkerhetspolitiska verktygen.
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Alliansfrihet
och samarbete
Under det kalla kriget sade kritiker av alliansfriheten, främst på högerkanten, att vi borde gå med i Nato för att det var självklart att vi skulle
ställa upp på de västliga demokratiernas sida mot det icke-demokratiska
Sovjetunionen. Socialdemokratin var drivande i det globala arbetet för
demokrati och mänskliga rättigheter, men menade samtidigt att alliansfriheten var ett viktigt verktyg i just det arbetet. Genom vårt oberoende
blev vår röst starkare.
Efter murens fall ändrade alliansfrihetskritikerna sina argument.
Nu hävdade de att vi borde gå med i Nato för att det inte längre fanns
en global konflikt där vi behövde förhålla oss neutrala.
I dag har argumentet svängt tillbaka till det gamla, från kalla kriget.
Nu heter det åter att vi borde släppa alliansfriheten för att ta ställning i
en mer övergripande global konflikt med usa och eu på ena sidan och
Ryssland på den andra. De som förespråkar ett Natomedlemskap menar
att det krävs för att höja tröskeln för ett eventuellt anfall mot Sverige.
Att vår säkerhet ökar om vi sätter oss under Natoparaplyet.
Socialdemokratin menar att det inte stämmer. En svensk anslutning
till Nato riskerar i stället att öka den militära spänningen i Östersjö-
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området. Tröskeln för anfall kan höjas på andra sätt än genom ett Natomedlemskap: exempelvis genom de säkerhets- och försvarspolitiska samarbetena, bland annat med Nato, men även med Finland och inom ramen
för eu som Sverige på senare år har inlett. Den vägen ökar vårt internationella samarbete och stärker den svenska försvarsförmågan samtidigt
som Sverige behåller sin handlingsfrihet i händelse av en väpnad konflikt.
Socialdemokratins hållning är att den militära alliansfriheten har
tjänat Sverige väl och fortfarande är giltig. Den ger oss handlingsfrihet
och dessutom större möjligheter att agera på den globala arenan och
verka för kärnvapennedrustning.
Det betyder inte att Sverige bör stå neutralt inför världens konflikter.
Det betyder inte heller att Sverige står utanför samarbeten kring fred
och säkerhet.

Foto: Istockphoto

EU
En grundbult i eu är idéen om att fred och säkerhet skapas genom
ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende mellan medlemsstaterna.
Sedan Sverige blev medlem i eu har det europeiska samarbetet intagit
en central roll i landets utrikes- och säkerhetspolitik. Om alla eu:s med-
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lemsländer enas kring en gemensam hållning blir dessa länder genast en
global aktör att räkna med, och därmed kan politiken få större genomslag. Anna Lindh var en av de första som formulerade denna hållning
när hon som utrikesminister höll tal vid Folk och försvars rikskonferens
i Sälen 2002.
”Genom vårt medlemskap i eu deltar vi fullt ut i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, som syftar till att stärka unionens grundläggande värden och intressen, oberoende och integritet. eu-samarbetet
bygger på en gemensam värdegrund och solidaritet. Det är därför svårt
att föreställa sig att Sverige skulle förklara sig neutralt i händelse av ett
angrepp på något av de länder som är, eller inom kort står inför att bli,
medlemmar i unionen.”
Inriktningen har sedan dess regelbundet återkommit i säkerhetspolitiken.
Utrikesminister Margot Wallström har i flera tal och uttalanden
betonat att ”Sveriges röst i världen blir starkare tillsammans med eu:s
övriga medlemsländer”.
Ett exempel på en sådan kollektiv styrka var under det svenska ordförandeskapet i eu 2001, då det var mycket nära ett krig i Makedonien.
Genom en snabb och gemensam politisk eu-insats ledd av Anna Lindh,
kunde den makedonska krisen hävas.
Sedan dess har samordningen ökat ytterligare.
Det uttalade målet för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
(gusp) är att bevara freden, stärka den internationella säkerheten, främja
internationellt samarbete och utveckla demokratin. Inom ramen för gusp
antar medlemsländerna gemensamma uttalanden och samordnar sina
ståndpunkter i organisationer som fn och osse (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Där samordnas också de gemensamma
insatserna, civila och militära, i konfliktområden utanför eu:s gränser.
Unionens medlemsländer håller också på att bygga upp en allt bättre
förmåga att snabbt komma på plats med militär, polis, räddningstjänst
och andra insatser i ett krisområde. Men eu har inget gemensamt försvar.
eu:s militära samarbete handlar om humanitära insatser, fredsskapande
och fredsbevarande operationer och räddningsinsatser vid katastrofer av
olika slag. Insatserna ska göras i enlighet med de principer för det inter-
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nationella samarbetet som finns i fn-stadgan.
Samarbetet om utrikes- och säkerhetspolitiken är mellanstatligt. Det
betyder att alla länder måste vara överens om den gemensamma politiken.
Samarbetet inom eu är av särskild vikt när det kommer till kriser och
konflikter i vår nära omvärld.
”Vi välkomnar att Europeiska unionen kunnat stå enad i sin respons
på utvecklingen i Ryssland och Ukraina. Sverige kommer fortsatt att verka
för en politik som är lika tydlig i sina krav på respekt för internationell
rätt som i sitt stöd för varje lands rätt att självt bestämma över sin framtid”, sade till exempel Margot Wallström i 2015 års utrikesdeklaration.
Hon tog också upp behovet av en samlad eu-politik när det gäller utvecklingen i Turkiet och landets process för att bli medlem i eu och i arbetet
för normaliserade relationer mellan de länder på Balkan som var i krig
på 1990-talet.
Militärt samarbete
Försvarsberedningen, som är ett forum för samtal mellan regeringen
och representanter för de politiska partierna, har slagit fast att ”Sverige
ska utveckla förutsättningarna för att ge och att ta emot stöd, som också
kan vara militärt. Försvarsmaktens samverkansförmåga med andra
länder och organisationer bör därför utvecklas.”
Socialdemokraterna anser att säkerhetspolitiken är en global angelägenhet. Svensk säkerhet byggs, som vi redan
konstaterat, i samverkan med andra. Den militära
Den militära
alliansfriheten alliansfriheten är grunden, men vårt land ska kunna
både ge och ta emot militärt såväl som civilt stöd.
är grunden,
Både inom eu och de nordiska länderna finns solimen vårt land
daritetsförklaringar.
I den svenska regeringsdeklaraska kunna både
ge och ta emot tionen från 2014 står det: ”Sverige ska inte förhålla
sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle
militärt såväl
som civilt stöd. drabba ett eu-land eller ett nordiskt land och vi
förväntar oss att dessa länder agerar på samma
sätt om Sverige drabbas. Vårt land ska både kunna ge och ta emot stöd
såväl civilt som militärt.” Detta innebär inte att Sverige ska bli medlem
i militära alliansen Nato.
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Har man ändå grundhållningen att man bör bygga säkerhet med andra
blir det logiskt att samverka mer internationellt. Här är förbindelsen med
Nato viktig eftersom det är en väsentlig aktör för europeisk säkerhet och
internationell krishantering. Samarbetet med Nato innebär att Sverige
inte ska delta i militära operationer som sker uteslutande i enlighet med
Natostadgans artikel 5 om ömsesidiga försvarsgarantier. Poängen är att
Sverige ska kunna avgöra på egen hand var gränsen för samverkan går.
Samarbetet med Nato sker främst inom Partnerskap för fred (pff)
och det Euroatlantiska partnerskapsrådet (eapr). Det utvecklas också
löpande, exempelvis genom det nyligen undertecknade avtalet om värdlandsstöd (Host Nation Support) och Sverige har anmälda förband till
Natos snabbinsatsstyrkas reservstyrkeregister. Sverige har även möjlighet
att utveckla partnerskapet med Nato med utgångspunkt i våra behov
genom det så kallad Enhanced Opportunities Programme (eop).
Socialdemokratin menar att även en väl fungerande transatlantisk
relation är viktig för säkerheten i Sveriges närområden. Det innebär också
att Sverige kan delta i operationer med fn-mandat eller annan folkrättslig
grund och fredsbevarande operationer som leds av Nato, som till exempel
i Kosovo eller Afghanistan. Den sortens internationella operationer är viktiga av solidaritetsskäl, men är också utvecklande för det svenska försvaret,
som får möjlighet att öva.
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Socialdemokratins linje är att en hållbar svensk säkerhetspolitik byggs
med ökat nordiskt samarbete och en aktiv Östersjöpolitik. Det nordiska
samarbetet har ökat i betydelse för varje år. Sverige deltar för närvarande
i över 100 samarbetsprojekt med ett eller flera nordiska länder och i
förekommande fall även de baltiska.
På senare tid har Sverige stärkt sitt samarbete med Finland och kommer under de närmaste åren att fördjupa detta. Sveriges mål med försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är att förbättra Försvarsmaktens
operativa förmåga och att möjliggöra gemensamt operativt agerande med
Finland. Med hjälp av samarbetet blir också försvarsmakterna i båda
länderna effektivare verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Samarbetet
grundar sig på förtroende och långsiktigt arbete länderna emellan.
Militära alliansfriheten förutsätter egen
försvarsförmåga
En viktig förutsättning för den militära alliansfriheten är att Sverige upprätthåller en försvarsförmåga som kan hävda landets territoriella integritet.
Försvarets uppgift är att värna landets självständighet, trygga stabiliteten
i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet.
”De nationella behoven ska stå i centrum, samtidigt som Sverige ska ge
sitt bidrag till internationella fredsbevarande insatser inom ramen för de
principer som slås fast i FN-stadgan”, står det till exempel i Socialdemokraternas program.
Om vi tittar närmare på Socialdemokraternas försvarspolitik ser vi
att den vilar på tre grundprinciper:
Att försvaret av Sverige och svenska intressen är Försvarsmaktens
främsta uppgift.
Att värna befolkningens liv och hälsa och samhällets funktionalitet.
Att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden
som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
Socialdemokratin var kritisk mot utvecklingen under åtta års alliansregering, med urholkad försvarsförmåga. Den vilande allmänna värnplikten och de bristfälliga planerna för att förse försvaret med personal,
som den moderatledda regeringen drev fram med knapp majoritet i
riksdagen, var inte hållbar. Insatserna försenades, avhoppen på soldat-
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utbildningen var många och det fanns en låg tilltro till den svenska
försvarsförmågan. Efter valet 2014 sade försvarsminister Peter Hultqvist
att uppbyggandet av det svenska försvaret är en av de största försvarsoch säkerhetspolitiska utmaningarna och det har sedan gjorts stora satsningar på försvaret, både det militära och civila. Som exempel kan nämnas
att för åren 2018–2020 förstärks förmågan inom totalförsvaret med 2,7
miljarder per år.
Oavsett ekonomiskt läge måste Försvarsmakten kunna ha tillräckligt
med kompetent personal. Därför har värnplikten återinförts.
En viktig fråga är också att rekryteringen av unga och kvinnor måste
öka, liksom den etniska mångfalden inom det svenska försvaret.

Att diskutera:

Anser ni att det är viktigt för Sverige med fortsatt militär
alliansfrihet – i sådana fall varför?
Vad har alliansfriheten för betydelse för dagens säkerhetspolitiska utmaningar i Sverige såväl som globalt?
Hur anser ni att Sverige ska bygga säkerhet tillsammans med
andra i syfte att verka för en hållbar fredlig utveckling i vårt
närområde såväl som globalt??
I texten nämns krisen i Makedonien i början av 00-talet som
ett exempel på att EU spelat en roll för säkerheten i vår nära
omvärld. Finns det fler exempel?
Vilken roll har utvidgningen av EU spelat?
Har Sveriges röst i EU varit tillräckligt tydlig, eller finns det
områden där de enskilda staterna borde höja rösten mer,
även om EU inte har en gemensam linje?
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FN
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För Sverige har det länge varit viktigt att samverka med andra stater genom
fn och andra multilaterala organisationer för gemensam säkerhet.
Redan efter första världskriget samlades världens stater för att bilda
Nationernas förbund, nf. Tanken var att en gång för alla göra krig och
säkerhet till en gemensam fråga. Men nf blev ett misslyckande, bland
annat för att flera av stormakterna valde att stå utanför, och nf lyckades
inte bryta den negativa spiral som ledde fram till andra världskriget.
När fn sedan bildades 1945 tog man flera steg för att undvika misstagen från nf. Steg för steg har fn ökat sin säkerhetspolitiska kapacitet.
De internationella fredsbevarande styrkorna (de blå hjälmarna) är förstås
det mest påtagliga exemplet. Ett annat viktigt steg togs 2005 när generalförsamlingen klubbade
igenom principen att alla
För Sverige har det länge
stater har en skyldighet att
varit viktigt att samverka
med andra stater genom fn skydda sin egen befolkning.
Om en stat misslyckas med
och andra multilaterala
detta har världssamfundet
organisationer för
både rätt och skyldighet att
gemensam säkerhet.
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gripa in i stället. Skyldigheten gäller både i det förebyggande arbetet, att
reagera när övergrepp inträffar och sedan också arbeta med återuppbyggnad. Principen kallas Responsibility to protect (r2p).
FN:s Säkerhetsråd
Säkerhetsrådet har det övergripande ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. I princip ska säkerhetsrådet ha våldsmonopol
på den internationella arenan. Rådet har 15 medlemmar, varav fem är
permanenta, och dessa (Storbritannien, Kina, Ryssland, usa och
Frankrike) har vetorätt i rådet,
vilket gör att ett av dessa länder
alltid kan blockera ett beslut och
hindra ett ingripande (humanitärt,
militärt eller diplomatiskt) från
fn:s sida. Den kritik som riktas mot
säkerhetsrådet handlar ofta om just
vetorätten. Endast när alla permanenta medlemmar är eniga om en
insats är den genomförbar. Så var till
exempel fallet i Libyen för ett par
år sedan, medan det länge har varit
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omöjligt att nå enighet om ett mer resolut ingripande för att stoppa
kriget i Syrien.
Efter att ha röstats in i fn:s säkerhetsråd med stor marginal satt
Sverige under 2017 och 2018 som icke-permanent medlem i säkerhetsrådet tillsammans med de fem permanenta medlemsländerna Frankrike,
Kina, Storbritannien, Ryssland och usa, samt nio andra icke-permanenta
medlemmar. Sverige har därmed haft en unik möjlighet att påverka
världspolitiken. I säkerhetsrådet har Sverige haft den feministiska utrikespolitiken, förebyggande av konflikter och upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna som kärnan i sitt arbete.
Generalförsamlingen
Generalförsamlingen är fn:s mest centrala organ, där alla medlemsstater finns representerade. Varje land har en röst. Frågor som rör fred
och säkerhet avgörs med två tredjedelars majoritet. Församlingen antar
resolutioner, som ska ses som rekommendationer till medlemsländerna.
Säkerhetsrådet får också råd av generalförsamlingen, men styrs inte av
dessa i sina egna beslut.
Andra institutioner inom FN
Utöver dessa två finns det flera delar av fn som på ett mer operativt
sätt arbetar med fred och säkerhet. Ett exempel på dessa är fn:s enhet
för fredsbevarande operationer, vars främsta mål är att skapa en stabil
grund för fred i länder och områden som härjats av krig. De kan hålla
stridande parter skilda från varandra, bistå med valobservatörer, stärka
rättssystem och polisväsende och social och ekonomisk utveckling.
Andra exempel på fn-organ som arbetar med fred och säkerhet på
ett mer långsiktigt vis är fn:s fredsbyggande kommission och fn Women,
som arbetar för att stärka kvinnors situation i världen. unhcr, Unicef
och ocha är andra fn-organ som arbetar för flyktingars och barns rättigheter samt humanitärt bistånd.
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Att diskutera:
Vilken roll kan och bör Sverige spela i FN och andra
internationella organisationer? Resonera kring de förändrade
förutsättningarna för FN sedan kalla krigets slut.
Vad är nytt? Eller har det kalla krigets logik i själva
verket återkommit i samma takt som Kina, Ryssland och
andra länder har stärkt sina positioner?
Kritikerna av FN hävdar att organisationen är bakbunden
av vetorätten. Varför är det ändå viktigt att det finns en
plattform som FN, där världens länder kan komma samman
och under fredliga former diskutera med varandra?
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Fred är inte möjligt utan utveckling, utveckling
inte möjligt utan fred, och det finns inte fred
eller hållbar utveckling utan respekt för
mänskliga rättigheter och rättssäkerhet...
För att det internationella systemet, liksom
nationerna, ska fungera måste du skapa fred,
utveckling och respekt för mänskliga
rättigheter och rättssäkerhet, och du måste
hantera alla dessa frågor samtidigt.
Jan Eliasson

