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Om säkerhet ska följa den breda definition som Finland vill måste
politikerna vara tydligare. Det handlar inte bara om ja eller nej till
Nato.
Med tanke på situationen i Europa och kriget i Ukraina är det
förvånande att försvars- och säkerhetspolitiken spelade en så
undanskymd roll i partiledardebatterna inför det svenska
riksdagsvalet. En förklaring kan vara den att det rödgröna blocket
inte har en gemensam syn på hurdant försvar Sverige bör ha eller
om man ska satsa på det över huvud taget. Socialdemokraternas
regeringspartner blir Miljöpartiet som motsätter sig ökade anslag och allra helst skulle
montera ned försvaret ytterligare.
Att vara försvarsminister i Sverige är inte lätt. Allra minst i de regeringar som haft
makten under Fredrik Reinfeldts styre. Eller rättare sagt, finansminister Anders Borgs
styre. För det lär vara han som dragit i tåtarna. Och för det mesta också dragit det längre
strået när det har gällt nedskärningar i försvaret.

Den senaste i raden av försvarsministrar – både Sten Tolgfors och Mikael Odenberg före
honom har avgått – var Karin Enström, en skicklig debattör och med militär utbildning.
Där Odenberg 2007 klart profilerade sig som en minister med åsikter och tog upp
kampen med Anders Borg och dennes kraftiga nedskärningar av försvaret, var Tolgfors
och Enström i det närmaste undfallande under de följande åren – Odenberg avgick i
högljudd protest mot skärpta nedskärningskrav 2007.
Det ledde till en spricka mellan Reinfeldt och Odenberg och Odenberg har inte knusslat
med beska kommentarer om regeringens försvars- och säkerhetspolitik under senare tid
heller.
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 – Du behöver inte vara orolig.
Jag tar aldrig livet av mig. Det sade Linda till
sin mamma Gunilla Grönlund en dag i maj. I
februari året därpå hängde hon sig.
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och det nordiska
samarbetet upprepas
visserligen som ett
mantra på bägge
sidor om Bottenviken
men besvärliga frågor
förblir obesvarade.
Som till exempel
varför Sverige inte
vill ha ett regelrätt
försvarsförbund med
Finland med starka
ömsesidiga garantier.
Vi kan försöka oss på
att härleda.

Finland och Sverige
har på högsta
politiska nivå betonat
vikten av ett intensifierat försvarssamarbete. Det verkar inte vara någon ände när
fördelarna räknas upp: synergieffekter vid gemensamma anskaffningar, samarbete
mellan två militärt icke-allierade men med Nato kompatibla länder, den nordiska
värdegrunden och starka band som går långt tillbaka i historien.
Men så långt som till ett statsfördrag, det vill säga de förpliktande hårda garantierna, vill
ingendera gå. Man vill inte "tävla med Nato", heter det. Och som i förbifarten talar man
om "krishantering", ett behändigt begrepp som kan låta som någon slags garanti, men
där var och en kan ha sin egen tolkning.

Av någon konstig anledning hänvisar man i Finland gärna till den svenska
solidaritetsförklaringen 2009 som anger att Sverige kommer att stödja EU-länder eller
nordiska länder om de utsätts för ett militärt angrepp. Och uppfattar det som en
"garanti" för hjälp i alla situationer.
Men djävulen finns i detaljerna, heter det. I en replik till en debattartikel som ingick i
Dagens Nyheter under sensommaren påpekar två experter, Stefan Olsson, chef för
tankesmedjan Frivärld och Mike Winnerstig, ledamot av Kungliga
krigsvetenskapsakademien, att Finland inte avgivit en liknande förklaring.
"Om Norge eller Estland angreps och Sverige – på solidaritetsförklaringens grund – blir
part i konflikten, skulle Finland då också se sig som detta?", skriver Olsson och
Winnerstig, och fortsätter: "Det är, vågar vi påstå, långt ifrån självklart".
Det är ett välgrundat påstående och lätt att omfatta. Finland betraktar Estland och Norge
som "Natos bekymmer". Trots att Estland faktiskt också är EU-medlem och det finns en
solidaritetsförklaring i Lissabonfördraget som rimligtvis också gäller alla de baltiska
länderna.

Författarna är anhängare av Nato och talar därför för ett fördrag som ett led för våra
länder att gå med i Nato som det enda vettiga alternativet. Som det ser ut med den
rödgröna regeringen i Sverige blir frågan knappast aktuell under de närmaste åren. Det
betyder att intresset avtar för finländska politiker att profilera sig i Natofrågan inför
riksdagsvalet 2015.
Men också energi handlar om säkerhet. Hur långt utsträcker sig solidariteten hos alla
parter när kärnkraftverk byggs på en plats som åtminstone potentiellt kan utgöra en
säkerhetsrisk för ett nordiskt grannland?
Det behövs en diskussion om helheten, enligt den uttalade ambition Finland har om att
säkerhet ska uppfattas brett.
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