20 frågor och svar

Nato förnyas. I november 2010 publicerade Nato ett nytt strategiskt
koncept, som drar upp riktlinjer för en tioårig verksamhetsplan.
Natos kärnuppgift förblir i alla fall oförändrad: att med politiska och
militära medel försvara sina medlemsländers frihet och säkerhet.
Nato är fortfarande den enda internationella organisationen som ger
sina medlemsstater trovärdiga säkerhetsgarantier.
Nato påverkar Finlands säkerhetsmiljö oberoende av om Finland är
medlem eller inte. Det är viktigt att det finns lättbegriplig, tidsenlig
och pålitlig information om Nato tillgänglig på svenska. Denna rapport, som är skriven av Karoliina Honkanen och Janne Kuusela, ger
svar på de allmännaste frågorna om Nato. Den lämpar sig väl som
handbok för såväl journalister och politiker som för övriga intresserade.
Denna rapport ger möjligheter för Natoanhängare att fördjupa sina
kunskaper i ämnet. För motståndarna till ett medlemskap är rapporten likaledes angelägen läsning – det är viktigt att veta vad
man motarbetar. Allra bäst betjänar rapporten dem som ännu inte
har tagit ställning till vare sig Nato som organisation eller Finlands
eventuella medlemskap i alliansen.
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FÖRORD
Goda nyheter för Finland
Nato inverkar på Finlands säkerhetsmiljö oberoende av om vi är medlemmar eller inte. Därför bör vi diskutera, tala och debattera Nato.
Finlands Atlantsällskap är en medborgarorganisation vars kärnuppgift är
att väcka säkerhetspolitisk diskussion. Både motståndare och förespråkare
av ett Natomedlemskap har rätt att veta vad de motsätter sig eller stöder.
Oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern har gett ytterligare en dimension åt säkerhetsdiskussionen i Finland och i Europa. Nato valde medvetet
att ta en aktiv roll i Libyen för att hindra att stridigheterna mellan de oppositionella rebellstyrkorna och de styrkor som förblivit trogna Gaddafi
skulle orsaka oproportionerligt lidande hos civilbefolkningen, samtidigt
som man inte kan förneka att Nato samtidigt gjort sitt bästa för att påskynda Gaddafis avgång. Nato lanserade i och med detta ett nytt politiskt
leitmotif: ”Responsibilty-to-protect”, vilket med säkerhet kommer bli ett
hett debattämne och som kommer att ha omfattande följdverkningar för
Natos framtida åtaganden. Operationen i Libyen har dessutom accentuerat
debatten om arbetsfördelningen inom Nato och behovet av att de europeiska
medlemsländerna tar större ansvar för kostnaderna.
Natos medlemsländer godkände sitt länge eftertraktade strategiska koncept
under toppmötet i Lissabon i november 2010. Det innehåller inga nyheter,
men uppdaterar på ett förtjänstfullt sätt Natos roll under detta decennium.
Det är en vägkarta för de kommande årens militära och politiska utveckling.
Vi finländare är intresserade av förhållandet mellan Nato och Ryssland.
Under toppmötet i Lissabon beslöt man att märkbart fördjupa samarbetet
mellan dem. Detta diskuterades dock endast mellan Natos medlemsländer
och Ryssland. Det är alldeles säkert att Natos och Rysslands samarbete
kommer att öka under de närmaste åren, och det skulle självklart vara viktigt
för Finland att delta i dessa diskussioner.
Enligt Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen lanserades en
tredje version av Nato i Lissabon. ”Nato 3.0” försvarar sina medlemsländer
mot både militära och så kallade övriga hot. Cyberattacker och piratverksamhet må stå som exempel för de nyaste hoten. Nato är en central aktör inom
krishantering som tillsammans med övriga internationella organisationer
främjar säkerhet baserat på samarbete.
Lika viktigt som slutresultatet är dock den process som leder fram till det.
Det strategiska konceptet föregicks av en grundlig beredning där medlemsländerna framförde sina respektive uppfattningar. Också i Europaparlamentet talade man ofta om ärendet, såsom efter de anföranden Madeleine
Albright och Anders Fogh Rasmussen gav Europaparlamentet.

Slutresultatet är en syn på Natos roll och uppgifter som är gemensamt
godkänd av 28 medlemsländer. I samband med godkännandet förnyade
medlemsländerna också sina förpliktelser till Nato som den viktigaste
transatlantiska värde- och intressegemenskapen.
Det positiva för Finland är att det nya strategiska konceptet poängterar
partnerländernas roll. Partnerländerna konsulterades redan under konceptets förberedelsearbete. I Lissabon beslöt Nato att stärka partnerländernas
ställning och att förnya sin partnerskapsverksamhet.
I det strategiska konceptet nedskrevs Natos beredskap att föra säkerhetskonsultationer med partnerländerna. Dock är det fortfarande skillnad på
medlemskap och partnerskap. Man konsulterar partners, men utan löfte
om hjälp.
Ur Finlands synpunkt är det mest betydelsefulla i det nya strategiska konceptet bekräftelsen att Natos viktigaste uppgift är det gemensamma försvaret.
Nato är även i fortsättningen den enda internationella organisationen som
erbjuder sina medlemmar trovärdiga militära säkerhetsgarantier. Varken
EU eller det nordiska försvarssamarbetet kan ersätta Nato i denna uppgift.
Å Finlands Atlantsällskaps vägnar framför jag ett varmt tack till författarna
Karoliina Honkanen och Janne Kuusela, som har utfört arbetet med stor
omsorg och sakkunnighet. Jag vill också tacka Olof Thodén och Axel
Hagelstam för deras arbete med att översätta rapporten, och till Charlie
Hindsberg, Svensk utveckling r.f. och Svenska kulturfonden som möjliggjort
översättandet. Slutligen vill jag tacka styrelsen för Finlands Atlantsällskap
för dess stöd till rapportprojektet samt till övriga personer och samarbetspartners. Denna rapport fortsätter Finlands Atlantsällskaps rapportserie
”Frågor och svar om Nato”.
Bryssel, 17.2.2012
Liisa Jaakonsaari
Ordförande
Finlands Atlantsällskap
www.liisajaakonsaari.fi

ÄNTLIGEN!
Äntligen, har jag lust att utropa efter att ha läst Karoliina Honkanens och
Janne Kuuselas ”Ett Nytt Nato? 20 frågor och svar”. Äntligen, därför att
okunskapen om vad Nato är och framför allt, inte är, är stor och utbredd.
Utan riktig kunskap kan man inte förvänta sig en upplyst debatt om konsekvenserna av ett eventuellt Nato-medlemskap för Finland. Nato-debatten, i
den mån man överhuvudtaget kan tala om en debatt har i mycket präglats av
den desinformation som några från det kalla kriget övervintrade ”stalinister”
stått för. De brukar motivera sitt Nato-motstånd med följande tre argument:
ett finländskt Nato-medlemskap skulle medföra att Finland, underförstått
mot sin vilja, skulle tvingas sända sina soldater för att kriga i främmande
land, att Finland skulle bli tvunget att ta emot och lagra kärnvapen på sitt
territorium, samt att vi skulle tvingas höja vår försvarsbudget, som nu är
ca 1,3 % till 2 % av vår bruttonationalprodukt. Inget av dessa påståenden
är riktigt, vilket med önskvärd tydlighet framgår också av föreliggande
utmärkta lilla skrift, men de har fortsatt att leva sitt eget liv.
Honkanens och Kuuselas skrift ger på ett lättfattligt, men nyanserat sätt svar
på 20 centrala frågor om Nato. I överraskande många fall lyckas författarna
leverera svaret redan i första meningen efter själva frågan. Svaret motiveras
därefter övertygande och tillräckligt ingående. Ett exempel: (fråga 13): Kan
ett medlemsland själv besluta om deltagande i en Nato-operation? ”Ja, det
kan”, är det korta och direkta svaret. I svarets sista stycke ges sedan en
utförligare motivering: ”Att överlåta trupper till Nato-operationer är alltid
ett nationellt beslut, som avgörs från fall till fall, enligt vart och ett medlemslands egen lagstiftning. Under operationen ligger ledningsansvaret på
operationens kommendör. Medlemsländerna kan definiera begränsningar
för sina trupper, trots att detta inte anses önskvärt med tanke på operationens effektivitet.”
Denna skrift är en utmärkt inkörsport för alla dem som vill veta mera om
Nato. Jag vill alldeles särskilt rekommendera den för motståndarna till ett
finländskt Nato-medlemskap, eftersom jag av erfarenhet vet, att motståndet ofta bygger på felaktiga uppfattningar om vad ett medlemskap skulle
innebära. Också anhängarna till ett medlemskap har stor nytta av att fräscha
upp sina kunskaper och slipa argumenten för varför också Finland borde bli
medlem i den internationellt viktigaste försvars- och säkerhetsalliansen Nato.
Svensk utveckling r.f. är värd ett särskilt tack för att skriften översatts till
svenska. Vi finlandssvenskar är inte bortskämda med säkerhetspolitiska
texter på svenska.
Jan-Erik Enestam
f.d. försvarsminister
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Pol.mag. Karoliina Honkanen (f. 1974) tjänstgör som konsultativ
tjänsteman på Försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning. Till
hennes ansvarsområde hör ärenden som berör Nato och dess fredspartnerskapssamarbete. Tidigare har Honkanen arbetat med strategisk
planering vid Försvarsministeriet och Huvudstaben samt som forskare
vid Utrikespolitiska institutet.

Pol.mag. Janne Kuusela (f. 1972) tjänstgör som konsultativ tjänsteman
på Försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning, där han bl.a. handhar
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samt tjänstgjort som försvarsråd vid Finlands representation till Nato
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Källa: Nato
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INLEDNING: VAD ÄR NATO?
Nato är en försvarsallians vars uppgift är att garantera medlemsländernas
frihet och säkerhet med politiska och militära medel. Nato föddes i april
1949 som en del av den nya världsordning som höll på att skapas efter
det andra världskriget, och som grundade sig på västliga värderingar. Den
byggdes upp omkring Förenta Nationerna och bestod av institutioner
med ansvar för politik, ekonomi, handel och utveckling (Världsbanken,
Internationella Valutafonden och GATT). Den innefattade också stöd för
Europas återuppbyggnad och ekonomiska utveckling genom OEEC (organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete) och Marshallhjälpen.
Nato var Förenta staternas och Europas gemensamma svar på det militära
hot som Sovjetunionen utgjorde. I det Nordatlantiska fördraget som
undertecknades i Washington förband sig 12 länder till ett gemensamt
försvar. Säkerhetsgarantin skrevs ned i det Nordatlantiska fördragets
artikel 5, enligt vilken ett anfall mot ett av medlemsländerna tolkas som
ett anfall mot alla. (se Nordatlantiska fördraget på sid 46–47).
I det efterkrigstida Europa var det viktigt att Nato knöt Förenta staterna
till säkerheten i Europa och integrerade Tyskland som en del av den
multinationella militära strukturen. Grundandet av Nato säkerställde
att medlemsländerna inte bygger upp sina försvar enbart på nationella
grunder. Detta stärkte stabiliteten i Europa. I Förenta staterna såg man
Nato som ett sätt att militärt garantera förutsättningarna för den ekonomiska och politiska integrationen av Europa. Nato lyckades i denna
uppgift på ett sätt som gagnade även övriga länder än bara medlemsländerna. Deltagandet i den ekonomiska integrationen var avgörande för
utvecklandet av välfärden och säkerheten även i Finland.
Nato har alltid varit mer än enbart en militärallians – dess existens har
aldrig grundat sig enbart på ett yttre hot, utan även på delade värden.
Nato har, allt sedan det grundades, utgjort en värde- och intressesammanslutning som sträcker sig över Atlanten. Under sina första år var
Nato en politisk organisation som man först i slutet av år 1950 beslöt ge
en militär struktur, som en följd av ökande internationella spänningar.
Natos roll som värdegemenskap för sina medlemmar garanterade dess
fortbestånd efter att det kalla kriget tog slut och den gemensamma
fienden försvann.
Nato har kunnat förnya sig smidigt an efter som säkerhetsmiljön förändrats, samtidigt som kärnuppgiften – det gemensamma försvaret –
bevarats. Efter det kalla kriget lades krishantering till Natos uppgifter.
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De krishanteringsoperationer som på 1990-talet inleddes på Balkan har
verkställts under Natos ledning. Från och med 2001 har Natos marinoperation i Medelhavet koncentrerat sig på att förhindra smuggling
av massförstörelsevapen och på att motverka terrorism riktad mot
sjötrafiken. Nato har därtill en militär utbildningsuppgift i Irak och en
operation mot piratverksamheten i Adenviken. I augusti 2003 tog Nato
över ansvaret för krishanteringsoperationen i Afghanistan.
Efter det kalla kriget har Natos uppgifter utvidgats med ett omfattande
samarbete med länderna inom det euroatlantiska området samt med
övriga partners, av vilka flera deltar i Natoledda krishanteringsoperationer. Ett av partnerskapsverksamhetens nyckelområden är att fördjupa
samarbetet med Ryssland. Samtidigt har Natos medlemskår vuxit från
de ursprungliga 12 medlemmarna till 28, av vilka 21 också är medlemmar i EU.
Efter terrorattackerna mot New York och Washington under hösten
2001 övergick Nato i en ny utvecklingsfas, där uppmärksamheten riktades
mot omfattande säkerhetshot och förmågan att vid behov kunna agera
globalt. Inom Nato uppfattas terrorismen, spridningen av massförstörelsevapen, robotanfall och cyberattacker som de allra centralaste hoten.
Andra betydande hot är piratverksamhet, störningar i energisäkerheten
samt territoriella och lokala konflikter. Ett militärt anfall mot Nato anses
under nuvarande omständigheter vara mycket osannolikt, men möjligheten kan inte uteslutas för framtiden.
Under de senaste åren har man fört livliga diskussioner om det egentliga
syftet med Nato och dryftat vad Nato är i dag och i morgon. En del
medlemsländer har önskat förstärka Natos roll i medlemsstaternas territoriella och lokala säkerhetsfarhågor, medan andra har velat koncentrera
verksamheten utanför det euroatlantiska området. I det nya strategiska
konceptet som medlemsstaterna godkände i november 2010 fastslås en
gemensam syn på Natos roll. Konceptet är Natos högsta politiska styrdokument och ett konkret verksamhetsprogram för alliansen.1 Förutom
att styra alliansens kärnverksamhet har konceptet en viktig roll i den säkerhetspolitiska diskussionen både inom och utanför medlemsländerna.
Enligt det strategiska konceptet är Nato garant för sina medlemsländers
säkerhet, en krishanteringsorganisation, och en grundpelare för dagens
samarbetsbaserade säkerhetssystem.

Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North
Atlantic Treaty Organisation. Adopted by Heads of State and Government in Lisbon. www.nato.int.
1
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Framtidens Nato kommer inte att enbart fokusera på försvaret av medlemsländernas geografiska områden, utan deltar även i att skapa stabilitet
utanför Europa. Med dessa nya uppgifter uppfyller Nato sin ursprungliga uppgift i en förändrad säkerhetsmiljö. Dagens hot är mångsidiga,
djupt invävda i varandra och de kan snabbt sprida sig mellan världens
alla hörn. Att verkställa det gemensamma försvaret i en förändrad
verksamhetsmiljö ställer Nato inför nya krav. Försvaret börjar utanför
alliansens eget område.
Flera av de säkerhetshot som återspeglas på Natoländerna uppstår inom
en vidsträckt ”zon av instabilitet”, som sträcker sig från Nordafrika
genom Mellanöstern och Centralasien till Sydostasien. Den strategiska
betydelse denna zon har för Nato ökar, och stabiliseringen av Afghanistan utgör följaktligen en prioritet för Nato. Nato följer noggrant
med Irans kärnvapensträvanden. Stater som kollapsar kan fungera som
stödjepunkter för terrorism. Krishärdar i Afrika kan ha följdeffekter
även i Natoländer. Även utvecklingen på Balkan och i Kaukasus utgör
osäkerhetsmoment.
Nato följer med de långtidstrender som påtagligt inverkar på säkerhetsmiljön. Dessa berör till exempel befolkning, omgivning, klimatförändring
och naturresurser. Ökad uppmärksamhet fästs vid de arktiska områdena
där klimatförändringen väntas öppna nya sjöfartsförbindelser och möjliggöra utvinning av områdets naturresurser. Natos målsättning är att
även i fortsättningen hålla de arktiska områdena fria från konflikter och
spänningar. Nato är även berett att ta sig an problem som inte direkt
påverkar medlemsländernas säkerhet men som framträder starkt i den
offentliga debatten, såsom de humanitära följderna av ett statsförfall,
kränkningar av mänskliga rättigheter eller naturkatastrofer.
Dagens säkerhetsutmaningar kräver intensivt samarbete där varje internationell organisation deltar enligt bästa förmåga. Nato är den ledande
aktören i fråga om militär säkerhet. Nato är den enda internationella
organisationen som utvecklar gemensam militär operativ förmåga genom
standardiseringar, instruktioner och övningar. Nato erbjuder styrkeplanering och ledningssystem som är absolut nödvändiga för internationella
krishanteringsoperationer.
Ett stabilt och enhetligt Europa är fortfarande av strategiskt intresse för
Förenta staterna, och Nato är det viktigaste samarbetsforumet för ärenden som gäller Europas säkerhet. För européerna är det å andra sidan
av största vikt att Förenta staterna förblir knutet till Europas säkerhet.
Således kommer Nato att kvarstå som det viktigaste forumet för det
transatlantiska förhållandet. Inom Nato diskuterar Förenta staterna och
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Europa säkerhetsfrågor och förbereder sig tillsammans för nuvarande
och kommande hot. Även om relationerna mellan Europeiska unionen
och Förenta staterna numera inbegriper de flesta samarbetsområdena
är det Nato, där både Förenta Staterna och Kanada är medlemmar, som
svarar för den militära säkerheten.
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NATOS UPPGIFTER OCH ROLL
1.

Vilka är Natos uppgifter?

Enligt det Nordatlantiska fördraget är Natos grunduppgift att trygga sina
medlemsländers frihet och säkerhet med politiska och militära medel.
Nato tryggar och befrämjar medlemsstaternas gemensamma värden,
såsom demokrati, individuell frihet, rättsstaten och en fredlig lösning
av kriser. Nato erbjuder ett forum inom vilket de nordamerikanska och
europeiska länderna tillsammans kan diskutera sådana säkerhetsutmaningar som berör dem alla samt besluta om gemensamma åtgärder för
att besvara dem.
Den huvudsakliga verksamhetsprincipen i Nato är att suveräna stater
gemensamt förbinder sig till samarbete som gagnar allas odelade säkerhet. Solidariteten och enigheten inom alliansen garanterar, genom dagligt
politiskt och militärt samarbete, att inget medlemsland behöver förlita
sig enbart på egna nationella resurser för att möta eventuella säkerhetsutmaningar. Medlemskapet i Nato fråntar dock inte ett medlemsland
dess rättighet, och samtidigt skyldighet, att sörja för sin egen säkerhet.
Däremot ger Nato sina medlemsländer möjlighet att stärka sin säkerhet
genom konkret samarbete.
Under årtiondenas lopp har Nato formats från en traditionell försvarsallians till en säkerhetspolitisk och multilateral krishanteringsorganisation. Samtidigt har medlemsländernas gemensamma försvar förblivit
alliansens kärnuppgift. Under de senaste åren har man inom Nato fört
diskussioner om arbetsfördelningen mellan det gemensamma försvaret
och krishanteringen. I det strategiska konceptet bekräftas att det gemensamma försvaret och avskräckningen är Natos viktigaste uppgifter, och
att krishanteringsverksamheten underbygger dessa. Enligt det strategiska
konceptet är Natos kärnuppgifter: 1) gemensamt försvar, 2) krishantering och 3) säkerhet baserat på samarbete (omfattar bland annat Natos
öppna dörrars politik för nya medlemsländer samt olika partnerskap).
I dagens säkerhetsmiljö accentueras, vid sidan av grundfördragets artikel
5, även betydelsen av artikel 4. Enligt denna artikel bör medlemsländerna
alltid konsultera varandra när något av dem upplever att dess territoriella
integritet, politiska självständighet eller säkerhet är hotad.
Det strategiska konceptet betonar att säkerhet är ett brett begrepp vartill
hör politiska, ekonomiska, sociala och miljörelaterade faktorer. Alliansens försvarsdimension innefattar upprätthållandet av det transatlantiska
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förhållandet och utvecklandet av den militära prestationsförmågan hos
medlemmarna. Utöver detta ska Nato även upprätthålla strukturer och
procedurer för att avvärja och hantera kriser samt upprätthålla fortsatta
ansträngningar att få till stånd avtal om vapenkontroll, nedrustning och
icke-spridning av massförstörelsevapen.
Nato bedriver även samarbete med länder som inte hör till alliansen, och
håller Nato dörrarna öppna för fortsatt utvidgning. Natos medlems- och
partnerskapsarrangemang har expanderat till ett världsomspännande
nätverk som omfattar över 60 länder (se karta sid 9). FN och EU är de
viktigaste internationella organisationerna som Nato samarbetar med,
och ett intensifierat samarbete med Ryssland hör till Natos prioriteter.

2.

Vilken praktisk betydelse har Natos säkerhetsgarantier i dag?

Natos huvuduppgift är att upprätthålla en trovärdig avskräckning och
försvarsförmåga gentemot ett anfall eller hot om sådant, riktat mot
ett medlemsland. I sista hand baserar sig Natos gemensamma försvar
på den strategiska avskräckningen som Förenta staterna upprätthåller.
Trovärdigheten hos Natos säkerhetsgarantier har varit föremål för akademisk debatt under hela alliansens tillvaro. Artikel 5, som definierar
säkerhetsgarantierna, har nämligen formulerats rätt löst och lämnar
utrymme för tolkning. Enligt artikel 5 är Natos medlemsstater skyldiga
att hjälpa en allierad som blivit utsatt för anfall genom att ”vidta sådana
åtgärder som man bedömer vara nödvändiga, inklusive användning av
militär makt”.
Under det kalla kriget gav stormakternas motsvarande kärnvapenarsenaler sin egen dimension till diskussionen om Natos säkerhetsgarantier.
Tvetydigheten komprimerades i den ofta ställda frågan om Förenta staterna vid en riktigt spänd situation verkligen skulle vara berett att offra
Washington för att försvara Berlin. Utgångspunkten är att Natoländerna
har förbundit sig att gemensamt försvara alliansens område och att de
vid behov är beredda att infria sina löften. I dag bildar Nato militärt en
så stark sammanslutning att det inte inom en överskådlig framtid kommer att riktas ett militärt hot mot Natoländernas territorier.
Försvarsalliansens huvudsakliga avsikt är att förebygga krig och kriser
genom att signalera utåt att bruk av väpnad styrka eller hot om anfall inte
kommer att medföra önskat resultat. Efter andra världskriget förhindrade
Natos själva existens både utbrott av ett nytt storkrig och att den kom-
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munistiska samhällsordningen spreds till Västeuropa. Sovjetunionens
rågranne Finland hör till de länder som dragit allra mest nytta av detta.
Nato har tagit i bruk säkerhetsgarantierna enligt artikel 5 en enda gång.
Detta skedde den 12.9. 2001, dagen efter terroranfallen mot New York
och Washington. Den primära avsikten med beslutet var att signalera
Natos enighet i en allvarlig kris. Samtidigt inleddes en diskussion om
hur tillämpliga Natos säkerhetsgarantier är i den världsordning som
uppstått efter det kalla kriget. Som en följd av denna diskussion har man
i västvärlden anammat begreppet övergripande säkerhet.
I stället för ett traditionellt, storskaligt väpnat anfall är Natoländerna
nuförtiden allt mera oroade över datanätverkens säkerhet, tillgången på
energi och viktiga råvaror samt sjö- och flygtrafikförbindelser. Vilken är
Natos roll då det gäller att till exempel förhindra och avvärja ett anfall
mot ett datanätverk eller vid ett piratanfall?
Det strategiska konceptet konstaterar att ”Natos medlemsländer alltid
kommer att bistå varandra för att avvärja anfall enligt Washingtonfördragets artikel 5. [...] Nato erbjuder både avskräckning och försvar mot
vilket som helst fientligt hot, inklusive förutsebara hot av ny art, vilka
äventyrar säkerheten antingen hos en enskild medlemsstat eller hos
hela alliansen.” I konceptet noteras också att Nato fäster speciell vikt
vid att skydda datanätverken och att Nato deltar i tryggandet av energisäkerheten, bland annat genom att skydda energiproduktionen och
överföringsnäten i samråd med sina partners. Förutom att godkänna det
strategiska konceptet beslöt Natoländerna under toppmötet i Lissabon
även att bygga ett ballistiskt missilförsvar för att skydda alliansens territorium och befolkning.
Natos medlemsländer är bundna till skyldigheten om ett gemensamt
försvar. Man har velat spara det gemensamma försvaret som en ”brandförsäkring” för sämre tider, eftersom ingen kan förutse vad framtiden
för med sig. Under årtiondenas lopp har Natoländerna byggt upp sina
försvarsmakter till en tätt integrerad del av Natos gemensamma struktur och inte en enda stat är villig att slopa sin försvarsförmåga. I sista
hand anses ett gemensamt, kärnvapengaranterat försvar ha en preventiv
inverkan på väpnade konflikter.
Natoländerna upprätthåller och utvecklar sin militära prestationsförmåga
för att kunna verkställa det gemensamma försvaret. Trots att tyngdpunkten i Natos operativa verksamhet för tillfället är på den militära
krishanteringen, utvecklar man den gemensamma försvarsplaneringen
samt lednings och styrkestrukturen i enlighet med den strategiska lä-
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gesbedömningen. Utvecklandet av moderna prestationsförmågor som
behövs i krävande krishanteringsoperationer främjar även förmågan att
försvara det egna territoriet.
I nuläget grundar sig verkställandet av säkerhetsgarantin i Natos artikel
5 på nya principer: långtgående militär integration och kompatibilitet
mellan styrkorna. Ett konkret exempel på Natos förpliktelse att försvara
de nya medlemsländerna är att Natoländernas jaktplan ansvarar för
luftövervakningen i de medlemsländer som inte har egen förmåga till
detta, såsom i de baltiska länderna.
Efter kriget i Georgien i augusti 2008 har i synnerhet flera av de nya
medlemmarna velat förstärka Natos roll i försvaret av medlemsländernas
territorier. Kommendören för Natos styrkor i Europa lär ha inlett åtgärder för att effektivera det gemensamma försvaret. Att utarbeta egentliga
försvarsplaner förutsätter ett godkännande av Nordatlantiska rådet, och
efter det kalla kriget har Nato inte mera utarbetat dylika planer för alla
sina medlemsländer. Nato har ändå nyligen uppdaterat försvarsplanerna
så att de inkluderar förutom Polen även de baltiska länderna.

3. Vilken är Natos roll i beredskapsplaneringen för icke-militära
hotbilder?
De mest betydande hoten mot Natoländerna och deras medborgare är
enligt Natos bedömning internationell terrorism, spridning av kärnvapenteknologi och andra massförstörelsevapen samt en uppsjö regionala
och lokala konflikter som kan rubba den internationella freden och
säkerheten. Natoländerna är i dag bekymrade över möjligheterna att
skydda respektive samhällens livsviktiga funktioner, speciellt datanätverken, tillgången till energi och trafikförbindelsernas funktionsduglighet.
Natos uppgift i den förändrade verksamhetsmiljön är onekligen utmanande. Att förhindra eller avvärja ovannämnda hotbilder lyckas inte med
enbart militära medel, ty därtill behövs såväl politiska som ekonomiska
och diplomatiska medel. Säkerhetshoten är ofta även svåra att förutse
och varningstiderna korta. Framgång i krishantering och i att förhindra
spridningen av massförstörelsevapen och terrorism kräver i dag ett intensivt och omfattande samarbete mellan flera olika internationella organisationer, medborgarorganisationer och övriga aktörer som verkar inom
krisområdet. De flesta förberedelser mot icke-militära hot sköts naturligast
av nationella myndigheter och andra internationella organisationer.
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Nato utvecklas så att alliansen allt bättre ska kunna stöda internationella
ansträngningar för att avvärja säkerhetshot. Som ett led i bekämpningen
av terrorism ska Nato bl.a. hjälpa till att minska sårbarheten för terroristanslag samt bistå nationella myndigheter i efterdyningarna av ett dylikt
anslag. Därför har man inom Nato vidtagit åtgärder för att effektivera
utbytet av underrättelseuppgifter och börjat utveckla ett missilförsvar
som ska skydda de trupper som deltar operationerna. Nato har även
bistått säkerheten vid stora publikevenemang som ordnats i medlemsländerna. Därtill har det grundats en ny avdelning i Natos högkvarter
som specialiserat sig på nya säkerhetsutmaningar.
Planer för att utveckla Natos militära prestationsförmåga lägger vikt på
förmågan att snabbt transportera trupper till krisområdena, att skydda
dem på operationsområdet samt att förse dem med eldkraft och stridsuthållighet under en längre tid. Under toppmötet i Lissabon beslöt Nato
att effektivera sin beredskap inför hot mot datanätverk, vilka ingår som
ett element i så gott som alla moderna konflikter. Nätverkssäkerheten
ska i framtiden beaktas som en del av all verksamhet inom Nato, och
ska ingå i alla nya prestationsområden. Nato har även börjat bygga upp
ett ballistiskt missilförsvar, baserat på Förenta staternas nationella missilförsvarssystem.
Nato har försökt beakta de ökade risker som terrorism och massförstörelsevapen förorsakar civilbefolkningen och samhällets livsviktiga
funktioner. Arbetet med att förbättra krisberedskapen i medlemsländerna görs inom Nato som ett omfattande kommittéarbete. Häri ingår
vetenskaps- och miljöfrågor, underhållssäkerhet och logistikfrågor, industri, kommunikation, civilflygfart, hälsovård och läkemedelssäkerhet
samt befolkningsskydd. Därtill utvecklar Nato sitt samarbete med civila
myndigheter, partners och andra internationella organisationer.
Under arbetet med det strategiska konceptet diskuterades vad ett ”väpnat
anfall” enligt artikel 5 betyder i dagens säkerhetsmiljö. Inbegriper det till
exempel cyberattacker, terrorattacker eller störningar i energisäkerheten?
De som förespråkade en bredare tolkning av artikel 5 framhöll att samhällets livsviktiga funktioner slås ut till och med utan vapen. De som
understödde en mera begränsad tolkning var i sin tur rädda för att ett
jämställande av de icke-militära hoten med militära hot skulle försvaga
den traditionella betydelsen och avskräckningsvärdet hos artikel 5.
Det strategiska konceptet poängterar medlemsländernas utfästelse
att försvara varandra mot ett anfall, inklusive så kallade nya hot mot
medborgarnas säkerhet. I det nya strategiska konceptet talar man bara
om ”anfall” i stället för ”väpnat anfall”. Det viktiga är flexibiliteten: de

20
icke-militära hoten kan, i enskilda fall, leda till användning av artikel
5 ifall Nato-rådet så besluter. Terrorattacken i september 2001 är ett
prejudikat för detta. De icke-militära hoten medför att betydelsen av
artikel 4 förstärks. Säkerhetskonsultationer baserade på denna artikel
ger bundsförvanterna möjlighet att bedöma hotets art och planera gemensamma åtgärder.

4.

Hur deltar Nato i den övergripande krishanteringen?

Verksamhetsmiljön för internationell krishantering har blivit mera krävande. De väpnade konflikterna är ofta inomstatliga och osymmetriska.
Kontrahenterna består i ökande grad av icke-statliga grupper som bildat
nätverk över nationsgränser. Våld och terror mot civilbefolkningen
tillämpas som krigsföringsmetoder. I motsvarande grad har krishanteringens verksamhetsfält vidgats och blivit mångsidigare. Inom samma
krisområde verkar i allmänhet en stor grupp andra internationella organisationer och biståndsgrupper samt bilaterala hjälparbetare jämsides
med krishanteringsaktörerna. Förutsättningen för att uppnå bestående
resultat är att de olika aktörerna har gemensamma mål och att de til�lämpar sina olika metoder och verktyg på ett koordinerat och balanserat
sätt. Samarbetet mellan olika internationella organisationer – speciellt
FN, EU, Nato, OSSE och Afrikanska Unionen – har följaktligen intensifierats under de senaste åren.
Då det internationella samfundet ingriper i en kris måste detta ske med
ett övergripande och långsiktigt perspektiv. De verktyg som tillämpas
varierar beroende på de individuella särbehoven som finns i området. I
samband med väpnade konflikter är det vanligtvis nödvändigt att först
stabilisera säkerhetsläget och lindra omedelbar nöd. Härvid framhävs
behovet av militär och civil krishantering samt humanitär hjälp. Om det
gemensamma långsiktiga målet måste det råda enighet.
Från och med 1990-talet har Nato i olika operationer idkat praktiskt
samarbete med andra internationella organisationer, medborgarorganisationer och lokala myndigheter, dock utan konsekvent planering eller
koordinering. ISAF-operationen i Afghanistan har haft en betydande
inverkan på utformningen av Natos övergripande krishanteringskoncept, som nuförtiden ligger till grund för all Nato-ledd krishantering.
Tillsammans med de afghanska säkerhetsmyndigheterna skapar ISAFoperationen verksamhetsförutsättningar för civila aktörer. För att lyckas
minska fattigdom, skapa hållbara utkomstmöjligheter samt förstärka
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principerna om demokrati, god förvaltning, rättsstat och mänskliga
rättigheter krävs det att det internationella samfundet förbinder sig till
en långsiktig och övergripande närvaro i området.
Nato har en aktiv roll i utvecklandet av övergripande krishantering. I april
2008 godkändes en verksamhetsplan för hur verksamheten i Afghanistan
ska göras mer övergripande. Dokumentet stöder en förstärkning av den
internationella koordineringen under FN:s ledning och understryker
att Nato endast har ett delansvar i den helhet som består av säkerhet,
utveckling och god förvaltning. Nato intensifierar sitt samarbete med
övriga internationella aktörer och ökar sitt stöd för stabiliserings- och
återuppbyggnadsverksamhet. Speciellt vill man uppmuntra nationella
och lokala aktörer att delta i stödåtgärderna.
Nato eftersträvar inte en roll som koordinator eller en egen civil krishanteringskapacitet. Istället försöker Nato skapa ett närmare samarbete med
övriga aktörer och stöda deras kunnande. Enligt förutsättningarna för en
helhetsbetonad, övergripande krishantering har man lagt till planeringskapacitet även för civil krishantering i Natos stabstruktuer. Både militära
och icke-militära aspekter beaktas så långt som möjligt vid planeringen
och verkställandet av Natos krishanteringsoperationer. I motsvarande
grad försöker man främja utbyte av erfarenheter mellan civila och militära
aktörer och samordna utbildnings- och övningsverksamhet.

5.

Varför är Nato i Afghanistan?

Natos roll i Afghanistan började den 11 september 2001 efter terrordåden mot Förenta staterna. Terroristerna som utförde dådet var utbildade
och instruerade i Afghanistan. Dagen efter dåden tog Nato för första
gången i bruk de säkerhetsgarantier som stipuleras i artikel 5. I oktober
2001 inledde den USA-ledda koalitionen en offensiv i Afghanistan med
ändamål att störta Talibanregimen, lamslå terroristnätverket al-Qaida
och fängsla eller eliminera dess ledare. Natos gemensamma resurser
användes till en början för att understöda stridsoperationen och från
och med 2002 för att stöda den FN-sanktionerade ISAF-operationen
(International Security Assistance Force) som inleddes i början av det
året. Finland har deltagit i denna operation sedan den inleddes.
ISAF-operationen underställdes Natos ledning i augusti 2003. Före det
hade operationen ett roterande ledarskap där ledarstaten byttes ut med
ett halvt års mellanrum. FN har fortfarande huvudansvaret för koordi-
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neringen av de internationella uppgifterna i Afghanistan. Stabiliseringen
av läget i Afghanistan är en utmaning för hela det internationella etablissemanget. Natos uppgift är att ansvara för säkerhetsläget och att stöda
de lokala myndigheterna, så att de gradvis kan överta ansvaret för landets
säkerhet. Härmed försöker man förhindra att landet på nytt blir ett stödområde för terrorister och att säkerhetsproblemen återigen sprider sig.
ISAF är en krishanteringsoperation vars mandat är givet av FN:s säkerhetsråd och vars uppgift är att hjälpa de afghanska myndigheterna att
trygga förutsättningarna för landets återuppbyggnad, för biståndsverksamhet samt för att utveckla landets säkerhetsmyndigheter (armén och
polisen). ISAF är historiens största krishanteringsoperation med nästan
50 deltagande länder i slutet av år 2010. Samtidigt är det Natos första
operation som äger rum utanför det euroatlantiska området.
ISAF-operationens verksamhetsprinciper preciserades hösten 2009,
varvid behovet att beakta lokalbefolkningen och att stöda medlingsåtgärderna som leds av afghanerna själva, samt integrering av tidigare rebeller
i samhället, betonades allt mer. Den nya verksamhetsmodellen betonar
även utbildningen av och samarbete med de afghanska säkerhetsmyndigheterna, operativt stöd till lokala myndigheter samt utvecklingen av
civilsamhällets funktioner.
Afghanistan är ett land som i årtionden härjats av av inbördeskrig. Utmaningarna för att utveckla landet är följaktligen enorma och för att
lösa dem förutsätts ett långsiktigt engagemang. Narkotikaproduktion,
korruption och brist på grundläggande säkerhet komplicerar all form
av verksamhet. Det är fullständigt klart att man med militära medel inte
finner en lösning på Afghanistans problem. Den civila krishanteringen,
återuppbyggnaden och övrig icke-militär verksamhet förstärks gradvis,
medan den militära krishanteringen inledningsvis varit nödvändig för
att lösa de mest akuta säkerhetsproblemen.
Natos mål är att landets egna säkerhetsmyndigheter själva skall sköta sina
uppgifter, och avsikten är att upprätthålla den internationella militära
krishanteringsoperationen i landet precis så länge som det är nödvändigt,
inte en minut längre. Att få till stånd en långvarig och hållbar stabilisering
i landet förutsätter att man åstadkommer en politisk lösning. Uppdraget
i Afghanistan kommer att fortsätta i åratal, möjligtvis till och med årtionden. Enligt det beslut som fattades vid Natos toppmöte i Lissabon är
det meningen att överlåta ansvaret från det internationella samfundets
till de afghanska myndigheterna gradvis under åren 2011 – 2014. Det
internationella stödet till de afghanska myndigheterna kommer dock att
fortsätta även efter detta.
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NATOS PARTNERSKAPS- OCH
SAMARBETSFÖRHÅLLANDEN
6.

Vilka är Natos partners?

För att kunna bemöta dagens säkerhetspolitiska utmaningar måste Nato
bedriva ett intensivt samarbete även med stater utanför medlemskåren,
med övriga internationella organisationer och med medborgarrörelser.
Därför har Nato byggt upp ett omfattande partnerskapsnät med många
olika nivåer. Detta nätverk innefattar över 60 stater, Natos medlemsländer
medräknade, samt ett stort antal internationella organisationer. Enligt
Natos generalsekreterare Rasmussen ”kan man i dag inte tänka sig Nato
utan sina partners”. Dessa partners förstärker Natos politiska trovärdighet och deltar även i Natos operationer med betydande insatser. Enligt
det strategiska konceptet är partnerskapsverksamheten en förutsättning
för att Nato alls skall lyckas genomföra sina kärnuppgifter.
Grundpelaren i Natos partnerskapsverksamhet är fredspartnerskapsprogrammet PfP (Partnership for Peace), som inleddes år 1994. Inom
ramarna för detta program utövar Nato samarbete med partnerländer
inom det euroatlantiska området. Ur programmet väljer partnerländerna
själva de samarbetsformer och aktiviteter som de vill delta i. Fredspartnerskapsländernas och Natos multilaterala samarbetsforum är det
Euroatlantiska partnerskapsrådet EAPC (Euro-Atlantic Partnership
Council). Till detta hör i praktiken alla länder i det euroatlantiska området (f.n. 50 länder – 28 medlemmar och 22 partner – se karta sid 9).
Fredspartnerskapsprogrammet stöder även stabiliteten och utvecklingen
inom det euroatlantiska området. Med hjälp av s.k. frivilligfonder förstör
man bland annat överskottsvapen, ammunition och sprängämnen samt
stöder reformeringen av säkerhets- och försvarssektorn i länderna på
Balkan, i Kaukasien och Central-Asien.
Ett av prioritetsområdena inom Natos partnerskapsverksamhet är att
utveckla samarbetet med Ryssland. Ryssland har en speciell betydelse
för Europas säkerhet och ett eget partnerskapsråd med Nato. I NatoRyssland-rådet NRC (Nato-Russia Council) diskuterar Natos medlemsländer och Ryssland aktuella ärenden angående säkerhet och försvar.
Nato har särskilda samarbetsorgan även med Ukraina och Georgien
inom vilka man för diskussioner med och stöder moderniseringarna i
deras säkerhets- och försvarssektorer.
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Inom Nato har man nått den slutsatsen att den strategiska betydelsen för
det område som sträcker sig från Nordafrika till Mellanöstern kommer
att öka. I detta område har Nato skapat två partnerskapsprogram. Inom
den s.k. Medelhavsdialogen (Mediterranean Dialogue, MD), som likväl
grundades år 1994, samarbetar Nato med sju länder vid Medelhavets
sydkust. Inom Istanbul-samarbetsinitiativet (Istanbul Cooperation Initiative, ICI), grundat 2004, strävar man efter samarbete med länderna
vid Persiska viken. Nato har gemensamma intressen med alla dessa
länder, bland annat angående försvar mot terrorism, energisäkerhet och
att icke-spridning av massförstörelsevapen. Natoländerna vill även öka
kännedomen om Nato på dessa områden där det finns mycket fördomar
mot Nato, som i många lokala ögon representerar tidigare kolonimakter.
Nato har även börjat knyta partnerskapsförbindelser med så kallade
kontaktländer. Till exempel Australien, Sydkorea, Japan, och Nya Zeeland
deltar med betydande insatser i Nato-ledda operationer. Därtill delar de
Natos grundläggande värderingar. Utöver detta har Nato fört en dialog
med bl.a. Kina.
Nato strävar efter att fördjupa samarbetet särskilt med EU och FN.
EU, Nato och FN verkar jämsides i många konfliktområden. Nato har
därtill samarbete med OSSE till exempel i ärenden som berör terrorism,
vapenkontroll och reform av säkerhetssektorn. Man överväger även
möjligheten att inleda ett samarbete med Afrikanska Unionen, Shanghais
samarbetsorganisation och den s.k. Kollektiva säkerhetsorganisationen
(Collective Security Treaty Organisation, CSTO) som inbegriper stora
delar av det forna Sovjetunionen.
Natos Partnerskapsprogram står inför nya utmaningar. En stor del av
Natos ursprungliga fredspartner har sedermera blivit Nato-medlemmar
och resten av partnerländerna bildar en mycket brokig skara länder, från
Finland till Tajikistan. Nato har därför försökt diversifiera samarbets
formerna så att de möjligast väl motsvarar partnerländernas individuella
intressen, kunskapsnivå och behov. Vid toppmötet i Lissabon beslöt
Nato att förnya partnerskapsverksamhetens struktur och ytterligare
förbättra möjligheterna för de partnerländer som deltar i operationerna
att påverka beslutsfattningen.

7.

Hurdant Nato-samarbete idkar Finland och Sverige och varför?

De militärt alliansfria EU-länderna Irland, Österrike, Finland och Sverige
samt det neutrala Schweiz är alla partnerländer med Nato. Finland och
Sverige har deltagit i Natos fredspartnerskapsverksamhet ända sedan
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denna grundades år 1994, och samarbetet mellan länderna har varit
synnerligen nära. Samarbetet med Nato har innefattat bred verksamhet
som utöver försvarsväsendet även inbegripit en stor del av den övriga
statsförvaltningen och ett mångsidigt samarbete med den civila sektorn.
Under de senaste åren har sammanlagt sju eller åtta ministerier i Finland
deltagit i fredspartnerskapsverksamheten.
I förhållande till sin storlek har både Finland och Sverige deltagit med
betydande insatser i Nato-ledda krishanteringsoperationer. I KFORoperationen i Kosovo fick Finland äran att som första icke-Natoland
agera ledarstat för en sektor i en Nato-ledd operation. Finland hade även
samma ansvar i den Nato-ledda Bosnien operationen. Finland har sänt
personal för att arbeta i Natos ledningsstrukturer och administration,
samt understött Natos frivilliga fredpartnerskapsfonder. Finland deltar
i övningarna för Natos snabbinsatsstyrkor NRF och överväger från fall
till fall om deltagandet i eventuella operationer. I beredningen av Natos
strategiska koncept deltog Finland till exempel genom att tillsammans
med Sverige stå värd för ett beredningsseminarium.
Varför deltar Finland och Sverige i fredspartnerskapssamarbetet och
vilken nytta har vi av detta? Ur både finsk och svensk synpunkt är
utgångspunkterna för samarbetet mycket naturliga: Nato är den mest
centrala organisationen inom militärt säkerhetssamarbete och med dess
hjälp kan man som partners utveckla sin egen militära prestationsförmåga. Finlands viktigaste mål är att stärka sin nationella försvarsförmåga.
Denna används för att förverkliga försvarsmaktens alla tre uppgifter: det
militära försvaret av Finland, stöd till övriga myndigheter och deltagande i
den militära krishanteringen. Nato-samarbetet tjänar Finland och Sverige
även i EU, likväl som i det Nordiska militära samarbetet, eftersom även
detta stöder sig på Nato-normer och -verksamhetsmodeller.
Det samarbete som görs inom Nato förbättrar den militära samarbetsförmågan mellan Finland och Sverige och därigenom våra möjligheter
att delta i den militära krishanteringen – oberoende av om operationerna
verkställs under ledning av Nato, EU eller FN. Att medverka i krishantering är ett sätt att ta ansvar för den internationella säkerheten. Det ökar
även trovärdigheten hos den nationella försvarsförmågan utomlands och
ger värdefull know-how för utformningen av det nationella försvaret.
Finland deltar även i fortsättningen med särskilt utsedda krishanteringsstyrkor, men dessa samma styrkor är samtidigt ämnade för det nationella
försvaret.
Ur Finlands och Sveriges synpunkt är de viktigaste verktygen för partnerskapet Planerings- och bedömningsprocessen PARP (Planning and
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Review Process), Utbildnings- och övningsprogrammet MTEP (Military
Training and Exercise Plan) och det Operativa resurskonceptet OCC
(Operational Capabilities Concept). I PARP-programmet kommer man
överens med Nato om målen för partnerskapet. Med hjälp av dessa mål
tryggas styrkornas internationella kompatibilitet. I MTEP–programmet
deltar Finland i Natos utbildningstillfällen och kurser samt i multinationella övningar. Prestationsnivån hos de förmågor som utarbetats i samråd
med Nato utvärderas i OCC-processen, vilken alla försvarsgrenarna
deltar i. Till exempel erhöll en Hornet-skvadron från det finländska
flygvapnet som första icke-Natotillhöriga flygvapenenhet högsta möjliga
nivå hösten 2009. Likaledes tilldelades en finländsk specialskyddsavdelning2 vitsordet utmärkt sommaren 2010.
Partnerskapet för fred är för oss den huvudsakliga kontaktkanalen till
Nato. Finlands och Sveriges mål har därför varit att utveckla partnerskapet så att det beaktar våra behov. Målet är att delta så tidigt som möjligt
i planeringen och beslutsprocessen för de operationer i vilka vi deltar.
Nato har varit berett att hörsamma sina partners synpunkter. Ett exempel
på detta är de möten som arrangerats för länder som deltar i ISAF- och
KFOR-operationerna, där Finland och Sverige tillsammans med andra
deltagande partnerländer uppnått ett mera intimt samarbete med Nato.
Av detta följer förutom ökad informationstillgång även möjligheter att
uttrycka egna åsikter och således påverka beslutsfattandet.

8.

Nato och Ryssland – partner eller motståndare?

För Nato är Ryssland en samarbetspartner, inte en fiende. I det strategiska
konceptet konstateras entydigt att Nato inte utgör ett hot mot Ryssland.
Ryssland har en central betydelse för Europas och det euroatlantiska
områdets säkerhet. Samarbetet mellan Nato och Ryssland främjar även
den globala säkerheten. Samtidigt garanterar de militära styrkeförhållandena och kärnvapenbalansen att Ryssland inte utgör ett hot mot Nato
inom en förutsebar framtid. På dessa premisser stöder Nato reformer i
Ryssland och strävar efter att utveckla sitt samarbete med landet.
Nato har bedrivit partnerskapssamarbete med Ryssland i över ett decennium. Samtidigt som Nato år 1997 inledde anslutningsförhandlingar
Specialskyddsavdelningen är en specialtrupp inom försvarsmaktens skyddsspaning. Till avdelningens
uppgifter hör spaning efter och övervakning av kemiska, biologiska och radiologiska ämnen, provtagning
och identifiering, rengöring av personal och materiel samt räddnings, släcknings- och skyddsmedicinska
uppgifter.
2
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med de tre länder som skulle bli de första nya medlemmarna efter kalla
krigets slut, inleddes också ett specialpartnerskap med Ryssland. För
att skingra Rysslands farhågor har Natos utvidgning skett stegvis och
processen har alltid varit offentlig. I maj 2002 grundades ett nytt samarbetsråd, NCR, där Nato-länderna och Ryssland på likvärdig grund
behandlade säkerhets- och försvarsfrågor. Största delen av samarbetet
mellan Nato och Ryssland bröts efter kriget i Georgien i augusti 2008,
men relationerna återknöts följande år. Då beslöt man även att förnya
NCR:s verksamhetsformer.
Trots skillnaderna i synsätt har Natos och Rysslands samarbete på det
praktiska planet avancerat väl till exempel inom krishantering, bekämpande av terrorism och sjöräddning. Deltagandet av ryska trupper i
Nato-ledda krishanteringsoperationer på Balkan har varit av stor betydelse. Den ryska flottan har deltagit i Natos enda operation som inletts
på basen av artikel 5, dvs. övervakningsoperationen på Medelhavet,
samt stött Natos ISAF-operation genom att tillåta Natotruppernas underhållstransporter genom sitt territorium. Nato och Ryssland har även
utarbetat en gemensam bedömning av existerande hotbilder.
Samarbetet mellan Nato och Ryssland är en evig berg- och dalbana där
upp- och nedgångarna reflekterar den allmänna internationella politiska
atmosfären och relationerna mellan stormakterna. Ryssland har strävat
efter att återställa sin stormaktsställning och, som kriget i Georgien
visade, har landet även varit färdigt att bruka militärt våld för att främja
sina intressen. Ryssland närmar sig det internationella systemet ur en
mycket annorlunda infallsvinkel än Nato. Rysslands nya militärdoktrin
ser faror förknippade med Natos verksamhet och utvidgning. Rysslands
initiativ till en ny paneuropeisk säkerhetsarkitektur ifrågasätter de nuvarande institutionernas roller, inklusive Natos. Samarbetet mellan Nato
och Ryssland begränsas också av det faktum att bilaterala förhållanden
ofta är viktigare för Ryssland än det samarbete som sker inom ramen
för internationella organisationer.
Ett av de viktigaste målen med Natos partnerskapsverksamhet är att effektivera samarbetet med Ryssland. Trots att Natoländerna har haft olika
syn på Ryssland anser alla det viktigt att förhållandena förbättras. Med
samarbetet kan man förebygga missförstånd och befrämja gemensamma
intressen. Från Nato-håll har man betonat att frågor där man har olika
syn inte får vara ett hinder för ett fördjupat praktiskt samarbete.
Under toppmötet i Lissabon beslöt Nato och Ryssland att fördjupa
sitt samarbete och slog fast att de inte utgör ett hot mot varandra. Till
de viktigaste nya samarbetsområden hör Rysslands deltagande i Natos
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planerade missilförsvarssystem samt ett ökat samarbete i Afghanistan. I
fortsättningen torde man därtill diskutera ett förnyande av det så kallade
CFE-avtalet som berör reducering av konventionella styrkor i Europa
(Conventional Armed Forces in Europe). Nato skulle också önska återuppta förhandlingar om en reducering av taktiska kärnvapen i Europa.

9.

Nato och EU – överlappning eller komplettering?

Ledstjärnan i samarbetet mellan EU och Nato är komplettering genom
att undvika och gallra bort överlappningar. I dag kan man inte behandla
Natos roll utan att beakta EU. Av EU-länderna hör 21 till Nato och 94
procent av EU-medborgarna bor i Natoländer. Eftersom varje medlemsland bara har en försvarsmakt och en försvarsbudget måste samma
militära prestationsförmågor tjäna både EU och Nato. EU:s försvarsdimension har från första början utvecklats hand i hand med Nato och
flera medlemsländer har ställt samma styrkor till både Natos och EU:s
förfogande. Även EU:s snabbinsatsstyrkor utvecklas enligt Natos standard och de förlitar sig huvudsakligen på Natos övningsverksamhet.
Vid sidan om utvecklandet av de militära prestationsförmågorna är krishantering det andra viktiga samarbetsområdet mellan EU och Nato. EU:s
och Natos krishanteringssamarbete har förlöpt väl på fältet, men på den
politiska nivån har det visat sig vara svårare. Bakom problemen ligger
den långvariga tvistefrågan mellan Turkiet och Cypern. Krishanteringssamarbetet baserar sig på det så kallade ”Berlin plus” -arrangemanget från
2003, som tillåter användningen av Natos militära resurser i EU-ledda
krishanteringsoperationer. Detta arrangemang blev dock snabbt föremål
för stark kritik. Problemet var att arrangemanget utvecklats utgående från
erfarenheterna från Balkan-operationerna under 1990-talet, medan världen utvecklats snabbt efter detta. Således var Berlin plus -arrangemanget
föråldrat redan då det godkändes. EU har sedermera utvecklats betydligt
som krishanterare och i framtiden kan man förvänta sig situationer där
Nato har behov av att stöda sig på EU:s krishanteringsresurser. Redan
nu fungerar EU och Nato sida vid sida i Afghanistan och båda har pågående operationer vid kusterna kring Afrikas horn.
Enligt det strategiska konceptet bör EU:s och Natos bemödanden
för internationell fred och säkerhet komplettera varandra. EU:s stora
verktygsurval omfattar ekonomiska, politiska, diplomatiska och militära åtgärder. EU:s speciella styrka är civil krishantering medan dess
militära verksamhet är betydligt mindre än Natos. Förutom inom den
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gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken är EU en nyckelaktör
inom många andra områden som direkt inverkar på säkerheten, såsom
energipolitik och avvärjning av smittsamma sjukdomar. Nato å sin sida
ger sina medlemmar trovärdiga militära säkerhetsgarantier, är kapabel till
krävande krishantering och fungerar som den viktigaste transatlantiska
kanalen mellan Förenta staterna och Europa. Till Natos styrkeområden
hör också att utveckla medlems- och partnerländernas militära samarbetsförmåga.
Även i fortsättningen är den mest beaktansvärda olikheten mellan EU
och Nato att det gemensamma försvaret uttryckligen är Natos uppgift.
Prestationsförmågan hos Förenta staternas försvarsmakt är avgörande
för trovärdigheten hos Natos försvarsförmåga. Särskilt avskräckningseffekten är viktig: Nato avskräcker genom sin existens en potentiell
angripare.
Det krav på ömsesidig hjälp som ingår i EU:s Lissabonfördrag förändrar
inte den fundamentala skillnaden mellan EU och Nato. Unionen äger inte
och har inte heller planer på att skapa militära strukturer för att uppfylla
ovannämnda åtaganden, eftersom största delen av medlemmarna sköter
sitt försvar genom Nato. Dessa länder vill inte riva upp gemensamma
försvarsmekanismer som skapats under årtionden för att sedan bygga
upp dem på nytt inom EU. Att dubblera Natos strukturer skulle heller
inte vara möjligt, särskilt inte ekonomiskt, eftersom det skulle förutsätta
en ökning av försvarsbudgeterna. Lissabonfördragets artikel om EU:s
biståndskrav nämner tydligt att Nato fortsättningsvis utgör grundvalen
och den verkställande parten för det gemensamma försvaret av dess
medlemmar. Även den politiska solidariteten som diskuteras mellan de
nordiska länderna erkänner att Natos säkerhetsgarantier har företräde.
I samband med nya hotbilder och krav på modern krishantering har
behovet av att koncentrera samarbetet mellan EU och Nato ökat, liksom
behovet att utvidga det till nya områden. Målet är att öka de informella
politiska konsultationerna samt hitta praktiska lösningar för att effektivera det institutionella samarbetet. Frankrikes återvändande till Natos
militära ledningsstruktur samt Förenta staternas välvilligare inställning
till försvarssamarbetet inom EU har skapat en positiv anda i förhållandet
mellan EU och Nato. En betydande sporre för utvecklandet av Nato–EU
-samarbetet var också den ekonomiska krisen och dess återverkningar
som började sommaren 2008 och som tvingat så gott som alla europeiska länder och Förenta staterna att minska på försvarsutgifterna. Ingen
borde mera ha råd att förlora resurser på överlappningar av funktioner,
strukturer och resurser.
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10. Nato och FN – finns det förutsättningar för samarbete?
Det finns förutsättningar för ett samarbete mellan FN och Nato och
behoven ökar ständigt, men framstegen är beklagligt långsamma. Nato
har allt sedan det grundades förbundit sig till FN:s principer och mål
och erkänner FN:s primära ansvar för att upprätthålla internationell
fred och stabilitet.
Enligt det strategiska konceptet strävar Nato efter att fördjupa den
politiska dialogen och det praktiska samarbetet med FN. Nato och FN
verkar tillsammans på många krisområden som delar av en övergripande helhet. För att en krishanteringsoperation skall lyckas förutsätts
ett smidigt samarbete mellan olika internationella organisationer redan
i operationens planeringsskede. I dagens heltäckande krishantering, där
den militära verksamheten bara är en delfaktor vid sidan av humanitär
hjälp och civil krishantering, skulle FN ofta vara det naturliga valet för
rollen som koordinator.
Samarbetet mellan Nato och FN har pågått i snart två årtionden. Från
år 1992 framåt användes Natos militära styrkor som stöd för FN för
att få slut på konflikten i det forna Jugoslavien, då Nato övervakade
handelsblockaden i Adriatiska havet samt flygförbudsområdet i Bosnien. Natos flygbombningar i augusti 1995 hade en central inverkan
som påtryckningsmetod för att tvinga serberna till förhandlingsbordet.
Alla pågående Nato-operationer är sanktionerade av FN:s säkerhetsråd.
Natos medlemsländer anser ändå att ifall FN inte kan fungera bör Nato
bära ansvaret för Europas stabilitet och säkerhet. I yttersta undantagsfall
– om alla diplomatiska medel uttömts och FN är funktionsodugligt –
anser sig Natos medlemsländer kunna agera även utan mandat av FN:s
säkerhetsråd. Det här skedde i Kosovo, där Natos flygbombardemang
våren 1999 fick Jugoslaviens president Slobodan Milosevic att avsluta
våldshandlingarna mot Kosovoalbanerna. Enligt Nato hade interventionen i Kosovo starka moraliska grunder: individens mänskliga rättigheter
fick undantagsvis företräde framom immuniteten hos en suverän stat.
Natos verksamhet på Balkan och i Afghanistan är exempel på att alliansen
efter det kalla kriget har genomfört sådana uppgifter som traditionellt
tillhört FN. Det är ändå inte frågan om en tävling mellan Nato och FN,
utan det är frågan om internationella organisationer som kompletterar
varandra inom övergripande krishantering. FN stöder sig allt mer på
regionala organisationer som Nato och EU för att verkställa sina operationer. Ur FN:s synpunkt är såväl Natos som EU:s snabbinsatsstyrkor
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ett nödvändigt tillskott till det internationella samfundets förmåga att
snabbt reagera på kriser som håller på att bryta ut.
Ett betydande framsteg i Natos och FN:s förhållande uppnåddes hösten
2008, då organisationerna undertecknade ett ramavtal för samarbete.
Det innehåller regelbundna rådslag om bland annat krishantering, civiltmilitärt samarbete, förhindrande av människohandel, vapenkontroll,
icke-spridning av massförstörelsevapen samt bekämpning av terrorism.
Därtill har Nato tillsammans med partnerländerna förbundit sig att
verkställa säkerhetsrådets resolution nummer 1325 gällande kvinnornas
ställning i kriser. På toppmötet i Lissabon godkände medlemsländerna
en verksamhetsplan för att införliva resolution 1325 i all Natos krishanteringsverksamhet, inklusive planering och övningar.
Natos framtida mål är att fördjupa sina institutionella kontakter med
FN. Samarbetet mellan högkvarteren har redan ökat, och Nato har en
förbindelseofficer i FN:s högkvarter. Det kommer ändå inte att vara lätt
att åstadkomma närmare relationer, eftersom en ansenlig del av FN:s
världsomfattande medlemskår inte ser något omedelbart behov av ett
samarbete med Nato. Även samarbetet på fältet borde utvecklas, men
det har för sin del försvårats av FN-organens strävan att hålla avstånd till
Nato som en militär organisation. Till exempel under översvämningarna
i Pakistan i augusti 2010 undanbad sig FN-organen humanitära hjälptransporter utförda med Natos militärflyg.
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NATOS UTVIDGNING OCH MEDLEMSKAPETS
EFFEKTER
11. Vilka krav ställer Nato på nya medlemsländer?
Samtliga europeiska länder som bidrar till stabiliteten inom det euroatlantiska området och som respekterar de principer som ingår i det
Nordatlantiska avtalet kan ansöka om medlemskap i Nato. Härtill bör
kandidatländerna, innan de får medlemsinbjudan, uppfylla vissa politiska,
ekonomiska och militära kriterier. Nato förutsätter även att det finns
ett utbrett stöd för medlemskapet hos de viktigaste politiska partierna
och hos en majoritet av befolkningen. I sista hand är beslutet att anta
nya medlemmar politiskt. Nato har under de senaste åren poängterat
de politiska kriterierna och godkänt sådana länder som inte har uppfyllt
medlemskapets militära minimikrav.
Ett Natomedlemskap är en förpliktelse som kan göras enbart under
stabila förhållanden. Att ansöka om medlemskap först när säkerhetsläget
försämras är för sent, eftersom Nato inte skulle godkänna ett kandidatland som för med sig en kris in i alliansen.
Det första skedet i ansökningsprocessen är en så kallad intensifierad
dialog (Intensified Dialogue). För somliga länder har detta skede kunnat
dröja flera år. Under den intensifierade dialogen görs interna förberedelser för det följande skedet, som består av en rad åtgärder för att förbereda
kandidatlandet inför medlemskapet. Detta skede kallas Membership Action Plan, MAP, och innebär bland annat bilaterala diskussioner mellan
Nato och kandidatlandet.
Ett antagande till MAP-programmet betyder ännu inte ett löfte om medlemskap. För vart och ett land som deltar i MAP-programmet skapas en
nationell förberedande kurs som berör politiska, ekonomiska, militära,
juridiska samt säkerhetsrelaterade ärenden. Nato bedömer regelbundet
hur målen uppnås. Parallellt med MAP-programmet fortsätter kandidatländerna sitt deltagande i Natos fredspartnerskapsprogram. Besluten om
när de olika skedena inleds fattas i Nato-rådet. Eftersom ärendet är av
största vikt har dessa beslut normalt fattats på Natos årliga ministermöten.
Då nya medlemsländer ansluter sig till Nato förbinder de sig till alliansens gemensamma försvar. De ger sin egen insats till det gemensamma
försvaret och får i utbyte stöd av Nato fall av kris. Natos gemensamma
försvarsförpliktelse, artikel 5 i det Nordatlantiska fördraget, ger de öv-
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riga medlemsänderna möjlighet att hjälpa det angripna landet ”på sätt
de själva finner lämpligt, inklusive bruk av militärt våld”.
Beslut om Nato-operationer fattas enhälligt i Nordatlantiska rådet, där
varje medlemsland är representerat som en jämlik allierad. När Nato
beslutit inleda en viss operation fattar varje medlemsland egna nationella
beslut om sitt deltagande. Deltagandet i Nato-ledda krishanteringsoperationer är frivilligt. Dock är grundförutsättningen för alliansmedlemskapet
en principiell beredskap att delta på sätt eller annat i samtliga Natooperationer, oberoende av deras art. Nato är en gemenskap baserad på
solidaritet mellan dess medlemmar, och som enbart kan fungera ifall
medlemsländerna förbundit sig till alla former av dess verksamhet.
Förverkligandet av det gemensamma försvaret och de övriga uppgifterna
i ett krisläge förutsätter intensivt militärt samarbete och integration redan
i fredstid. Natos medlemsländer deltar i alliansens lednings- och styrkestruktur samt i den gemensamma försvarsplaneringen och i övningar.
Därtill bör de nya medlemsländerna vid behov anpassa sin nationella
lagstiftning så att transitering av allierade trupper, mottagning av trupper
och skickade av egna trupper utomlands i ett krisläge är möjligt.
Försvarsplaneringen är ett av Natomedlemskapets grundelement, där
det enskilda medlemslandets försvar integreras i det gemensamma försvaret. Utgångspunkten i Natos försvarsplaneringsprocess är alliansens
strategiska koncept, vilket i och med medlemskapet blir en hörnsten i
det nya medlemslandets säkerhets- och försvarspolitik.
En anslutning innerbär ekonomiska skyldigheter i form av deltagande
i Natos gemensamma budgeter: militärbudgeten, civilbudgeten och
investeringsprogrammet. Betalningsandelen grundar sig på respektive
lands ekonomiska prestationsförmåga, det vill säga BNP.
Flera nya medlemsländers anslutningsprocesser tyder på att nationella
särförhållanden beaktas rätt väl. Det viktigaste från Natos synpunkt är att
varje medlemsland är en säkerhetsproducent och inte endast konsument.

12. Stationeras Natos trupper, militärbaser eller kärnvapen på nya
medlemsländers territorium?
Nej. Vid utvidgningen av Nato tillämpas principen om ”tre nej”: alliansen
har varken behov, avsikt eller planer på att stationera kärnvapen på nya
medlemsstaters territorier. Principen är inskriven i grundfördraget om
förhållandena mellan Nato och Ryssland från 1997, där Nato ensidigt
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förband sig att inte stationera kärnvapen i nya medlemsländer. Samtidigt meddelade Nato att man inte heller placerar baser med bestående
bemanning i nya medlemsländer. Denna princip har man följt för vart
och ett nytt medlemsland som antagits efter det kalla krigets slut.
Efter det kalla kriget har Natos behov att placera ut trupper eller materiel
i Europa minskat betydligt. Då Nato ständigt förnyar sin lednings- och
styrkestruktur förs det intensiva förhandlingar om på vilka orter de kvarvarande staberna, centralerna samt utbildnings- och forskningsinstituten
ska placeras. De flesta medlemsländerna vill behålla Natos närvaro på
sina territorier, eftersom de upplevs som konkreta bevis på alliansens
förpliktelser till det egna landet. Många av de nya östeuropeiska medlemsländerna skulle gärna ha tagit emot Natos infrastruktur på sitt territorium, men detta har inte varit möjligt under rådande omständigheter.
Förenta staterna har under 2000-talet på eget bevåg flyttat sina styrkor
och materiel från gamla Natoländer till nya, såsom Bulgarien och Rumänien, vars läge är strategiskt betydelsefullt med tanke på avvärjning av
nya säkerhetshot och där underhållskostnaderna för styrkorna är lägre.
Förenta staterna har även stationerat ett batteri försvarsmissiler i Polen.
Dessa är dock lättare och småskaligare arrangemang än de som byggdes
under det kalla kriget, och de är ofta avsedda att vara tillfälliga. Man
bör också lägga märke till att det här inte är frågan om Natos verksamhet, utan om bilateralt militärt samarbete mellan Förenta staterna och
vederbörande land.

13. Kan ett medlemsland själv besluta om deltagande i en Natooperation?
Ja, det kan det. Nato har inga andra operativa styrkor än de som medlemsländerna har överlåtit till alliansens gemensamma lednings- och
styrkestruktur, eller som partnerländerna har överlåtit för en viss specifik
uppgift. Natos styrkeplanering och utvecklandet av prestationsförmågor
utgör grunden för det militära samarbetet. Nato-organisationens uppgift
är att gemensamt planera, öva och använda i operationer de styrkor som
medlemsländerna ställer till alliansens förfogande.
Natos medlemsländer är skyldiga att delta i alliansens gemensamma
försvar enligt artikel 5 i det Nordatlantiska avtalet. Denna förbindelse
är löst formulerad: den förpliktar medlemsländerna att bistå ett annat
medlemsland som blivit utsatt för anfall ”på det sätt den själv finner
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lämpligt, medräknat användning av militära medel”. Således får varje
medlemsland själv avgöra formen och vidden av sin insats. I praktiken
är förpliktelsen stark. Deltagandet i uppgifter utanför artikel 5 såsom
till exempel krishantering är däremot frivilligt.
Grundförutsättningen för alliansmedlemskapet är alltså en principiell
beredskap att delta i Natos operationer med någon typ av insats. Alla
Natoländer har deltagit i SFOR- och KFOR-operationerna på Balkan
samt i ISAF-operationen i Afghanistan. Å andra sidan deltog bara 13 av
Natos dåvarande 19 medlemsländer i Natos flygräder över Kosovo år
1999. Även Finland och Sverige har som aktiva partnerländer deltagit i
alla Natos krishanteringsoperationer med betydande insatser.
Att överlåta trupper till Nato-operationer är alltid ett nationellt beslut,
som fattas från fall till fall i enlighet med vart och ett medlemslands
egen lagstiftning. Under operationens gång ligger ledningsansvaret hos
operationens kommendör. Medlemsländerna kan definiera begränsningar
på hur deras trupper kan användas, trots att detta inte är önskvärt med
tanke på operationens effektivitet.

14. Kan ett medlemsland upprätthålla värnplikt?
Ja, det är möjligt. Natoländernas olika försvarslösningar baserar sig på
såväl yrkesarmé som värnplikt. Många europeiska länder har efter det
kalla krigets slut frångått värnpliktsarméerna. Detta beror dock inte på att
Nato kräver det, Nato kan överhuvudtaget inte ställa krav på utvecklingen
av sina medlemsländers försvarssystem. Natos försvarsplanering kan ge
rekommendationer, men besluten är alltid i medlemsländernas händer.
Orsaken till att yrkesarméerna blir allmännare är att den huvudsakliga
uppgiften för de flesta europeiska ländernas väpnade styrkor i dag inte
är att försvara det egna landet, utan att delta i internationell krishantering. Således har dessa länder genom medvetna nationella beslut frångått värnplikten, eftersom man inte mera ansett det ändamålsenligt att
upprätthålla den stora krigstida reserv som värnpliktssystemet medför.
Å andra sidan har länder som övergått till yrkesarméer stött på svårigheter
speciellt i långvariga krishanteringsuppgifter, då de blir tvungna att år
efter år förlita sig på samma grupp yrkessoldater. Detta blir mycket tungt
för såväl soldaterna som för deras anhöriga. En frivillig reservist som
ger sig ut på en krishanteringsoperation är säkert minst lika motiverad
som en yrkessoldat som kommenderats till uppgiften. Därtill finns det
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i en yrkesarmé inte ett lika brett specialkunnande, erhållet i det civila
livet, som har visat sig vara nyttigt i krishanteringen. I flera länder har
avskaffandet av värnplikten lett till betydande utmaningar även i rekryteringen av yrkessoldater.
Nato har endast ett litet antal gemensamma militära prestationsförmågor. I allt väsentligt stöder man sig på Natoländernas nationella resurser,
vilka sedan sammanfogas med hjälp av Natos försvarsplanering och den
gemensamma lednings- och styrkestrukturen. Av var och en av dess
medlemmar förväntar sig Nato en insats för alliansens gemensamma
behov som är dimensionerad enligt landets egna resurser. Vid sidan
om den kan vart och ett medlemsland upprätthålla ett sådant nationellt
försvarssystem den själv finner för gott. Det är felaktigt att anta att en
yrkesarmé automatiskt skulle vara den rätta lösningen för alla länder. Ett
flertal olika faktorer inverkar på utbildningen av och rekryteringen till de
väpnade styrkorna, såsom till exempel landets geografiska läge, historia,
befolkning samt samhälleliga och ekonomiska strukturer.
Oberoende av ett Natomedlemskap har yrkesmässigheten under senaste
år blivit allmännare även i sådana europeiska länder där värnplikten fortsättningsvis ligger till grund för försvaret, Finland medräknat. Orsaken
till detta är att de krav som modern krishantering ställer på styrkor som
snabbt skall sändas utomlands och som bör vara funktionsdugliga även
under mycket krävande förhållanden. Samtidigt förutsätter den militärteknologiska utvecklingen speciellt inom marinen och flygvapnet en
längre utbildning än den som beväringstiden ger utrymme för.
Ur Natos synvinkel är slutresultatet viktigare än medlen att uppnå det.
Ifall ett medlemsland kan sköta sitt nationella försvar och dessutom ge
en numerärt och kvalitativt sett tillräcklig insats till internationella operationer, så är det ur Natos perspektiv en bisak vilket slags utbildnings- och
rekryteringssystem som ligger till grund för detta.

15. Förutsätter ett Natomedlemskap betydligt mera pengar till
försvaret?
Nej, det gör det inte. Man hör ofta sägas att Nato skulle kräva att medlemsländernas försvarsutgifter ska vara minst två procent av bruttonationalprodukten. Detta håller inte streck, för Nato kan inte ställa krav eller
villkor på försvarsutgifterna varken för nuvarande eller blivande medlemmar. Nivån på försvarsutgifterna är i sista hand alltid ett nationellt beslut.
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Däremot anses en andel om två procent av BNP vara en vägledande
målsättning som Nato önskar att dess medlemsländer i mån av möjlighet
ska sträva efter. På 2000-talet har mellan fem och sju Natoländer nått
en andel på två procent av BNP i försvarsutgifter. Som en följd av den
världsomspännande ekonomiska krisen som började 2008 har nästan
alla Natoländer varit tvungna att skära sina försvarsutgifter ytterligare
och för många Nato-länder är det en helt orealistisk tanke att sträva efter
en två procents BNP andel.
Vad gäller kostnaderna för Natos verksamhet är varje medlemsland
skyldigt att betala sin andel till den gemensamma budgeten. Natos gemensamma budget innehåller förutom civil- och militärbudgetarna ett
separat investeringsprogram med vilket man bekostar försvarsrelaterade
infrastrukturprojekt som gagnar hela alliansen. Kostnaderna för den
internationella personalen och verksamhetsutgifterna för högkvarteret
betalas ur civilbudgeten.
Militärbudgeten används närmast till att finansiera Natos militärkommitté, Nato-staberna, samt de gemensamma lednings- och signalsystemen. Natos militärbudget har ökat under de senaste åren på grund av
de ökande operationskostnaderna. Frankrikes återkomst till den militära
strukturen innebär att landet i högre grad deltar i kostnaderna, vilket har
kompenserat ökningen i de övriga medlemsländernas betalningsandelar.
Nya medlemsländer behöver inte delta i investeringskostnader för projekt
som påbörjats innan det egna medlemskapet börjat.
Enligt det räknesätt som togs i bruk år 2006 bestäms betalningsandelarna på basis av Världsbankens statistik om betalningsförmågan hos
nationella ekonomier (frånräknat Förenta staterna, vars betalningsandel i
rimlighetens namn är lägre än vad storleken på dess nationella ekonomi
skulle förutsätta). Enligt det räknesättet skulle till exempel Finlands betalningsandel av alliansens gemensamma utgifter vara i storleksklassen
20 miljoner euro per år, vilket motsvarar cirka 0,7 procent av försvarsbudgeten år 2009 (2,788 miljarder euro). I denna summa ingår dock inte
kostnaderna för eventuella tilläggsmaterielanskaffningar, deltagande i
Natos operationer och i snabbinsatsstyrkorna NRF eller kostnader för
personal som skulle sekonderas till uppgifter inom Nato.
Ett medlemskap i Nato skulle alltså inte vara ett sätt att spara pengar,
men pengarna utgör inte heller en tröskelfråga när det gäller en ansökan
om medlemskap i Nato. Medlemskapets exakta kostnader klarnar först
vid själva anslutningsprocessen och de bör alltid ställas i relation till det
mervärde som det gemensamma försvaret ger, med andra ord till de
militära säkerhetsgarantierna.
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16. Försvårar ett Natomedlemskap skötseln av vårt förhållande till
Ryssland?
Inte nödvändigtvis. Natos utvidgning har redan från början varit en stötesten i Natos och Rysslands relationer. Vid Natos första utvidgning efter
det kalla kriget motsatte sig Ryssland högljutt utvidgningen och hotade
med motåtgärder. Utvidgningen till Polen, Tjeckien och Ungern år 1999
förlöpte ändå utan dramatik. År 2002 inbjöd Nato sju nya länder för att
påbörja medlemskapsförhandlingar, bland dem de tre baltiska staterna.
Ryssland reagerade inte på något sätt, trots att dess skarpaste motstånd
hade riktats just mot att forna sovjetstater blev medlemmar i Nato.
De nya medlemsländernas förhållanden till Ryssland har varierat. I vissa
fall har tidigare tvister fortsatt efter att medlemskapet trätt i kraft. I andra
fall har medlemskapet gett möjlighet att bygga upp relationerna på nytt.
Natomedlemskapets inverkan på en nybliven medlems förhållande till
Ryssland beror i allmänhet på relationerna mellan Ryssland och Nato
samt Ryssland och Förenta staterna under ifrågavarande tidpunkt. Ur de
baltiska ländernas perspektiv ger Natomedlemskapet stöd att utveckla
sina bilaterala förhållanden med Ryssland på en stabilare grund, med
betoning på förbättrade handelsförhållanden. Förhållandet mellan Polen och Ryssland verkar också normaliseras efter en längre period av
ansträngda relationer.
Trots att relationerna mellan Nato och Ryssland har förbättrats efter
kriget i Georgien år 2008 anser Ryssland att Natos utvidgning utgör
ett både politiskt och militärt problem. Speciellt löftet om ett framtida
georgiskt och ukrainskt Natomedlemskap har väckt starkt motstånd i
Ryssland.
Rysslands motstånd beror på att Natos utvidgning står i konflikt med
landets nuvarande lednings strävanden att återställa landets stormaktsställning och inflytande i det område som tidigare hörde till Sovjetunionen. De uttalanden som Rysslands ledning gjort ska dock delvis tolkas
som rysk inrikespolitik, eftersom budskapen inte bara är ämnade för
utlandet utan även för landets egna medborgare, av vilka en majoritet
fortfarande förhåller sig kritisk till den tidigare fienden Nato. Detta är
särskilt aktuellt inför val.
I Rysslands försvarsdoktrin som publicerades i februari år 2010 ses utvidgningen av Nato fram till Rysslands gränser som en fara som någon
gång kan utvecklas till ett militärt hot. Nato är ändå inte intresserat av
ett bygga upp ny infrastruktur, utan av att förbättra medlemsländernas
trupprörlighet.
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17. Hur kommer utvidgningen av Nato att fortsätta?
Nato har i sex olika omgångar vuxit från att ha varit en gemenskap
mellan 12 grundande medlemmar till dagens försvarsallians med 28
medlemmar. Att tala om att Nato ”utvidgar sig” är i och för sig vilseledande, eftersom Nato inte aktivt söker nya medlemmar. Efter det kalla
kriget har initiativet till Natos utvidgning uttryckligen kommit från de
länder som varit intresserade av ett medlemskap. Flera Natoländer var
ursprungligen reserverade till utvidgningen.
Det strategiska konceptet bekräftar den så kallade öppna dörrarnas politik, enligt vilken Nato är beredd att diskutera medlemskap med länder
som så önskar och som uppfyller de kriterier som Nato har ställt.
Nato stöder kandidaternas förberedelser för ett medlemskap genom det
så kallade MAP-programmet. Just nu deltar Makedonien och Montenegro i programmet. Bosnien-Hercegovina och Georgien eftersträvar
tillträde till MAP–programmet. Under Natos toppmöte i Bukarest år
2008 konstaterades det att ”Georgien och Ukraina i sinom tid kommer
att bli medlemmar i Nato”, men den exakta tidpunkten lämnades öppen. Efter detta valdes en ny regering i Ukraina som inte eftersträvar ett
Natomedlemskap. För Makedoniens del konstaterade man att landet är
välkommet som Natomedlem bara det finner samförstånd med Grekland
om sitt officiella namn3.
Medlemskallelse ges i allmänhet på ett av Natos toppmöten, som under
den senaste tiden har arrangerats vartannat år. Efter kallelsen till medlemskap har de blivande medlemsländerna i stor utsträckning kunnat
delta i Natos arbete, men utan beslutanderätt.
Anslutningen till Nato verkställs i praktiken med ett protokoll som
kompletterar grundavtalet. Protokollet undertecknas och ratificeras i alla
Natoländernas parlament. Denna process har i allmänhet tagit ungefär
två år. Efter att anslutningsprotokollet har trätt i kraft inbjuder Natos
generalsekreterare den nya staten att ansluta sig till avtalet. Anslutningen
träder i kraft då den anslutande staten har deponerat sitt anslutningsbrev
hos Förenta staterna, där grundfördraget deponerats. Först efter detta
får den anslutande staten sin status som medlem och därtill hörande
rättigheter och skyldigheter.

Grekland hindrade antagningen av Makedonien eftersom Grekland inte godkänner användningen av
namnet Makedonien, med hänvisning till ett landskap i Grekland med samma namn.
3
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Natos expanderande medlemskår
1949 Belgien, Holland, Island, Storbritannien, Italien, Kanada, Luxemburg,
Norge, Portugal, Frankrike, Danmark, Förenta staterna
1952 Grekland, Turkiet
1955 Tyskland
1982 Spanien
1999 Polen, Republiken Tjeckien, Ungern
2004 Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Estland
2009 Albanien, Kroatien
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NATOS POLITISKA OCH MILITÄRA
UTVECKLING
18. Hur sker beslutsfattandet i Nato?
Nato är en mellanstatlig organisation som inte har övernationell beslutanderätt, till skillnad från exempelvis EU. Natos högsta beslutande organ
är Nordatlantiska rådet NAC (North Atlantic Council), där samtliga
medlemsländer har en permanent representant på ambassadörsnivå.
NAC sammanträder även på minister- och statschefsnivå. Natos militära
struktur är underställd medlemsländernas politiska styrning.
Natos samtliga beslut fattas med konsensus, dvs. i samförstånd. Omröstningar eller majoritetsbeslut förekommer alltså inte i Nato. Varje
medlemsland deltar i beslutsprocessen på jämlik grund oberoende av
storlek eller politisk, militär eller ekonomisk styrka. Varje medlemsland
har möjlighet att stoppa Natos beslutsprocess när viktiga nationella
intressen kräver det. Grekland, Frankrike och Turkiet har under de
senaste åren i tur och ordning förhindrat beslut i Nato i frågor rörande
samarbetet mellan EU och Nato.
Av konsensusprincipen följer att Nato fungerar genom förhandling.
Förhandlingar eller konsultationer förs mellan de olika medlemsländernas representanter tills samförstånd uppnås, eller tills man konstaterar
att en gemensam syn inte går att uppnå. För att kunna påverka Natos
linjedragningar förutsätts ett aktivt deltagande i utformningen och beredningen av besluten.
Som överlägset största medlemsland i Nato har Förenta staterna ett
betydande inflytande. Detta betyder ändå inte att Förenta staterna alltid
skulle få sin vilja igenom. Varje medlemsland – även Förenta staterna –
är tvungen att vid tillfälle godkänna beslut som avviker från dess egen
synpunkt. Förenta staterna och Europa är långvariga bundsförvanter
som också i tvistefrågor för intima rådplägningar inom Nato.
Även de små staterna kan påverka beslutsfattningen i Nato. Efter att det
kalla kriget tog slut har exempelvis Danmark genom aktivt deltagande
inverkat avsevärt på utvidgningsprocessen och partnerskapssamarbetet.
Även det av Nato och EU omfattade övergripande krishanteringsbegreppet var från första början ett danskt initiativ i Nordatlantiska rådet.
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Man har fört diskussioner i Nato om behovet att förnya beslutsfattandet
och bereda sig på lägen som förutsätter snabba beslut. Konsensusprincipen är ändå en så väsentlig del av Natos verksamhetskultur att man
åtminstone inte tillsvidare har velat frångå den. Verkligheten har visat att
Nato kan fatta snabba beslut då medlemsländerna har tillräcklig politisk
vilja för det. Till exempel i september 2001, i samband med terrordåden
mot Förenta staterna, beslöt Nato inom mindre än ett dygn att ta i bruk
artikel 5 för första gången i alliansens historia.

19. Hurdan militär prestationsförmåga behöver Nato?
Sammanfattningsvis kunde man säga att Nato försöker utveckla sådana
militära färdigheter som gör det möjligt att snabbt transportera trupper
till krisområdena, ge dem skydd samt eldkraft och stridsuthållighet även i
en långt utdragen konflikt. Det väsentliga är flexibiliteten: Natos militära
prestationsförmåga borde vara som en kortpacke varifrån man alltid
kunde välja den rätta och kostnadseffektivaste kombinationen för varje
skilt behov. Planerna på att utvidga det amerikanska missilförsvarssystemet som är under byggnad till att omfatta hela Nato är ett beaktansvärt
tillskott till försvaret av Natos territorium.
Kraven som Natos militära prestationsförmåga måste uppnå grundar
sig på det strategiska konceptet, där Natos kärnuppgifter är definierade.
Under toppmötet i Lissabon godkände Natoländerna ett prestationspaket som definierar de mest kritiska utvecklingsområdena. Där betonas:
– stöd till pågående operationer (till exempel beredskap mot improviserade sprängladdningar, logistiskt samarbete för fältsjukvård).
– beredskap inför nuvarande och förutsebara hot (till exempel missilförsvar och skyddande av datanätverk).
– nya nyckelförmågor som underbygger verksamheten (till exempel
lednings och signalsystem, utbyte av spaningsuppgifter).
Skydd mot massförstörelsevapen, snabbinsatsförmåga och specialtrupper är fortsättningsvis viktiga utvecklingsområden. Snabbinsatsstyrkan
NRF står till förfogande för alla Natos uppgifter och stöder medlemsländernas militära utveckling.
Även Natos strukturer håller på att förnyas. Under Lissabontoppmötet
beslöts att den militära ledningsstrukturen, kommittéerna i Natos högkvarter och Natos centraler gallras ytterligare. Målet är att bättre svara
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mot de utmaningar som operationerna ställer och att finna kostnadsinbesparingar. Utgångspunkten för förnyandet av ledningsstrukturen är
truppernas rörlighet och en helhetsinriktad planering av krishanteringen.
Därtill ska förbindelserna till medlemsländernas nationella staber intensifieras och regionala synpunkter ska beaktas bättre.
En utmaning för den militära utvecklingen har varit att kostnaderna för
försvarsmateriel har stigit snabbare än den allmänna prisnivån. På grund
av den ekonomiska krisen blir finansieringen en allt större utmaning,
eftersom nästan alla medlemsländerna skär ner sina försvarsutgifter. Hur
klarar de medlemsländer som kämpar med ekonomiska svårigheter av
att producera viktiga militära prestationsförmågor? Det väsentliga är att
nedskärningarna görs koordinerat och som en del av Natos gemensamma
försvarsplaneringsprocess. Nyckeln till att effektivera Natos verksamhet
ligger inte i att frysa ner de multinationella samarbetsprojekten, utan
snarare att utöka dem. Även genom arbetsfördelning och specialisering
kan man öka effektiviteten och dämpa kostnadstrycket.
Det är viktigt att fördjupa det praktiska samarbetet för att utveckla de
militära färdigheterna tillsammans med EU. Det är också klart att nya
krishanteringsoperationer kommer att övervägas noggrant. Betydelsen
av att kunna förebygga kriser kommer ytterligare att accentueras.

20. Vilken betydelse har kärnvapnen i Natos strategi?
Kärnvapnens betydelse i Natos strategi är framför allt politisk och
strävar efter att bibehålla en preventiv avskräckningseffekt. Nato är en
försvarsallians vars viktigaste uppgift är att förhindra och vid behov
avvärja ett militärt anfall som riktar sig mot någon av dess medlemmar.
Förenta staternas kärnvapen utgör en central del av denna avskräckningsverkan. Av de övriga Natoländerna har även Storbritannien och
Frankrike kärnvapen.
Efter det kalla kriget har kärnvapnens roll i Natos försvarsplanering
minskat avsevärt. Nato har även meddelat att man inte kommer att
stationera kärnvapen på nya medlemsländers territorier. Denna princip
är inskriven i grundstadgan angående relationerna mellan Nato och
Ryssland som undertecknades år 1997. Natos kärnvapenavskräckning
hålls på en miniminivå i förhållande till säkerhetsmiljön.
År 2010 hade Förenta staternas fortfarande kärnvapen stationerade i fem
Natoländer: Belgien, Holland, Italien, Tyskland och Turkiet. Under de
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senaste åren har man i allt högre grad börjat diskutera om ändamålsenligheten hos dessa vapen. Till exempel Tysklands regering har visat intresse
för ett gemensamt arrangemang som skulle avlägsna de kärnvapen som
är stationerade i Tyskland. Frankrike, som är mycket angeläget om att
upprätthålla en självständig kärnvapenpolitik, är för sin del ovillig att förhandla om kärnvapen inom Nato. I flera Natoländer anser man ändå att
närvaron av amerikanska kärnvapen i Europa binder landet till Europas
säkerhet och därför är de en väsentlig del av en trovärdig avskräckning.
Kärnvapenfrågor behandlas i samråd med alla medlemmar, vilket ger
uttryck för Natos grundprincip om säkerhetens odelbarhet. Alla medlemmar förutom Frankrike deltar i Natos nukleära planeringsgrupp NPG
(Nuclear Planning Group). I NPG behandlar man frågor som berör
kärnvapnens placering och säkerhet samt förbereder alliansens gemensamma ställningstaganden till nedrustningen av kärnvapen. Speciellt
spridningen av massförstörelsevapen och hotet av kärnvapenterrorism
har behandlats i NPG under de senaste åren.
Nedrustningen av kärnvapen har blivit en av den internationella politikens nyckelfrågor under de senaste åren. I sitt tal i Prag i april 2009
bekräftade Förenta staternas president Barack Obama att hans långsiktiga
mål är en kärnvapenfri värld. Under våren 2010 undertecknade Förenta
staterna och Ryssland ett nytt START-avtal som begränsar antalet strategiska kärnvapen. Inom Nato stöder man strävandena att ömsesidigt
minska antalet kärnvapen. I det strategiska konceptet förbinder sig Nato
till en kärnvapenfri värld som en långtidsvision. Samtidigt har Nato gjort
det klart att så länge andra aktörer har kärnvapen behöver även Nato
dem för att garantera en trovärdig avskräckning.
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EPILOG
Natos grunduppgift förblir oförändrad men Nato förändras. För att
kunna garantera sina medlemsländer frihet och säkerhet i dagens värld
måste Nato förnyas. Riktlinjerna för förnyelsen utformas i det nya
strategiska konceptet. Enligt konceptet bör Nato vara ”effektivt i en
föränderlig värld; mot nya hot, med nya förmågor och med nya partners”.
Inom Nato fäster man allt större uppmärksamhet vid icke-specifika hot
såsom terrorism, spridning av massförstörelsevapen, cyberattacker och
störningar i energisäkerheten, utan att för den skull utesluta ett traditionellt militärt hot. Nato ansvarar fortfarande för sina medlemsländers
territoriella försvar och upprätthåller avskräckning.
Det är första gången Natos strategiska koncept definierar Nato som en
del av en global värld och ett led i ett internationellt system med allt flera
poler. Nato måste kunna verka utanför sitt eget område, i samarbete med
övriga aktörer och ha effektiva krishanteringsverktyg och medel för att
främja säkerhet som bygger på samarbete.
De rådande förhållandena stöder inte Natos aktiva globala roll. Tröskeln att inleda nya operationer kommer att vara hög. Stabiliseringen av
Afghanistan har visat sig vara svårare än väntat och kräver en långvarig
närvaro. De resurser som ställs till försvarets förfogande minskar i nästan
alla medlemsländer. Natos största utmaning är hur man ämnar uppfylla
de förväntningar som ställs i det strategiska konceptet – räcker resurserna
och den politiska viljan till? Medlemsländernas solidaritet sinsemellan
och en jämn fördelning av bördan är nyckelfrågor.
Det Nato som beskrivs i det strategiska konceptet är inte helt nytt,
men det är tidsenligt och avspeglar sin omvärld. Nato försvarar sina
medlemsländers territorier och deras befolkning, deras rättigheter och
värden i dagens värld.
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NORDATLANTISKA FÖRDRAGET
Inofficiell svensk översättning

i Washington D.C. den 4 april 1949
Parterna i detta fördrag bekräftar att de tror på målen och principerna i Förenta nationernas stadga och vill
leva i fred med alla folk och regeringar.
De har starkt beslutat skydda folkens frihet, gemensamma arv, kultur och bildning, som grundar sig på
demokratiska principer, individuell frihet och principen om en rättsstat. De strävar efter att främja stabilitet
och välfärd inom den Nordatlantiska regionen.
De har konsekvent beslutat förena sina krafter för att åstadkomma ett gemensamt försvar samt för att bevara
fred och säkerhet. Därför kommer de överens om detta Nordatlantiska fördrag:
Artikel 1
Fördragsparterna förbinder sig att, såsom det bestäms i Förenta nationernas stadga, bilägga de internationella meningsskiljaktigheter där de kan vara delaktiga med fredliga medel på så sätt att den internationella
freden, säkerheten och rätten inte äventyras, och att i sina internationella relationer avhålla sig från allt
hot om användning av maktmedel eller användning av maktmedel, som på något sätt kan stå i strid med
Förenta nationernas mål.
Artikel 2
Fördragsparterna medverkar till att vidareutveckla fredliga och vänliga internationella relationer genom
att förstärka sina fria institutioner, utveckla bättre förståelse för de principer som dessa institutioner bygger på och främja förutsättningarna för stabilitet och välfärd. De strävar efter att undanröja tvister i sin
internationella ekonomiska politik och främjar det ekonomiska samarbetet mellan enskilda fördragsparter
eller mellan dem alla.
Artikel 3
För att effektivare nå målen i detta fördrag upprätthåller och utvecklar fördragsparterna, separat och tillsammans, egna och gemensamma färdigheter att bemöta väpnade anfall med de metoder som en kontinuerlig
och effektiv utveckling av de egna färdigheterna och ömsesidigt bistånd medför.
Artikel 4
Fördragsparterna förhandlar med varandra alltid när en fördragsparts regionala integritet, politiska självständighet eller säkerhet enligt någon fördragsparts åsikt är hotad.
Artikel 5
Fördragsparterna kommer överens om att ett väpnat anfall på en eller flera fördragsparter i Europa eller
Nordamerika ska anses som ett anfall mot dem alla och som en följd av detta kommer de överens att ifall ett
dylikt väpnat anfall sker, bistår var och en av dem, genom att separat eller gemensamt utöva den försvarsrätt
som har erkänts i artikel 51 i Förenta nationernas stadga, den eller de fördragsparter som blivit föremål för ett
anfall, genom att omedelbart ensamt eller tillsammans med övriga fördragsparter vidta sådana åtgärder som
parten bedömer vara nödvändiga, inklusive användning av vapenmakt, i syfte att återställa och upprätthålla
säkerheten i det Nordatlantiska området. Varje väpnat anfall och alla åtgärder som vidtagits som en följd
av det ska omedelbart anmälas till säkerhetsrådet. Åtgärderna i fråga ska upphöra när säkerhetsrådet har
vidtagit nödvändiga åtgärder för att återställa och upprätthålla internationell fred och säkerhet.
Artikel 6i
Ovan i artikel 5 anses som väpnat anfall på en eller flera fördragsparter väpnat anfall
–

på en fördragsparts territorium i Europa eller Nordamerika, av Frankrike administrerade regioner
i Algerii, turkiskt territorium, regioner eller öar som lyder under en fördragsparts jurisdiktion i den
nordatlantiska regionen norr om Kräftans vändkrets,

–

på en fördragsparts försvarsmakt, fartyg eller luftfartyg inom eller ovanför dessas territorier eller inom
eller ovanför vilket som helst europeiskt territorium, där en fördragspart hade ockupationstrupper stationerade den dag då fördraget trädde i kraft, eller på eller ovanför Medelhavet eller inom eller ovanför
den nordatlantiska regionen norr om Kräftans vändkrets.
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Artikel 7
Detta fördrag påverkar inte, och det bör inte heller tolkas så att det på något sätt skulle påverka, de rättigheter och skyldigheter som de fördragsparter som är medlemmar i Förenta nationerna har med stöd av
stadgan och inte heller säkerhetsrådets primära skyldighet att upprätthålla internationell fred och säkerhet.
Artikel 8
Varje fördragspart deklarerar att ingen nu gällande internationell förbindelse mellan parten i fråga och någon
annan fördragspart eller någon tredje stat står i strid med bestämmelserna i detta fördrag och förbinder sig
att inte ingå sådana internationella förbindelser som står i strid med detta fördrag.
Artikel 9
Fördragsparterna grundar härmed ett råd, där var och en av dem är representerad och vars syfte är att
granska frågor som gäller implementeringen av detta fördrag. Rådet organiseras så att det kan sammanträda
när som helst utan dröjsmål. Rådet grundar biträdande organ som kan vara nödvändiga; särskilt grundar
det omedelbart en försvarskommitté som får till uppgift att rekommendera åtgärder för att artikel 3 och 5
ska kunna verkställas.
Artikel 10
Fördragsparterna kan genom ett enhälligt beslut kalla vilken som helst annan europeisk stat, som har
förutsättningar att främja principerna enligt detta fördrag och för sin del medverka till säkerheten i den
nordatlantiska regionen, att ansluta sig till detta fördrag. En på detta sätt kallad stat kan bli part i fördraget
genom att deponera sitt anslutningsbrev hos Förenta staternas regering. Förenta staternas regering meddelar
alla fördragsparter om deponeringen av varje anslutningsbrev.
Artikel 11
Fördragsparterna ska ratificera detta statsfördrag och genomföra bestämmelserna i det i enlighet med sina
egna grundlagsenliga förfaranden. Ratificeringsbreven deponeras så snart som möjligt hos Förenta staternas
regering som meddelar alla andra signatärer om varje deposition. Fördraget träder i kraft mellan de stater som
har ratificerat det genast när en majoritet av signatärerna, vilken inkluderar Belgien, Kanada, Luxemburg,
Nederländerna, Förenade konungadömet och Förenta staterna, har deponerat sina ratificeringsbrev, och
fördraget träder i kraft för övriga staters del den dag då de deponerat sitt ratificeringsbrev.iii
Artikel 12
När detta fördrag har varit i kraft i tio år eller när som helst efter denna period, ska fördragsparterna, om
någon av dem begär det, förhandla med varandra om att justera fördraget med beaktande av de faktorer
som då påverkar fred och säkerhet i den nordatlantiska regionen, inklusive utvecklandet av både globala
och regionala arrangemang i enlighet med Förenta nationernas stadga för upprätthållande av internationell
fred och säkerhet.
Artikel 13
När detta fördrag har varit i kraft i tjugo år kan en fördragspart upphöra att vara fördragspart ett år efter att
parten har lämnat in en uppsägningsanmälan till Amerikas Förenta staters regering, som meddelar övriga
fördragsparters regeringar om deponeringen av varje uppsägningsanmälan.
Artikel 14
Detta fördrag, vars engelsk- och franskspråkiga texter är lika bevisgilla, deponeras i arkivet hos Amerikas
Förenta staters regering. Regeringen i fråga sänder en på adekvat sätt bestyrkt kopia till regeringarna i
övriga signatärstater.
i

Definitionen på de regioner som artikel 5 tillämpas på förnyades genom artikel 2 i protokollet till Nordatlantiska fördraget i samband med att Grekland och Turkiet anslöt sig. Protokollet undertecknades
den 22 oktober 1951. I artikel 2 I protokollet sägs:
Ovan i artikel 5 anses som väpnat anfall på en eller flera fördragsparter väpnat anfall
–

på en fördragsparts territorium i Europa eller Nordamerika, av Frankrike administrerade regioner
i Alger, turkiskt territorium, regioner eller öar som lyder under en fördragsparts jurisdiktion i den
nordatlantiska regionen norr om Kräftans vändkrets

–

på en fördragsparts försvarsmakt, fartyg eller luftfartyg inom eller ovanför dessas territorier eller
inom eller ovanför vilket som helst europeiskt territorium, där en fördragspart hade ockupationstrupper stationerade den dag då fördraget trädde i kraft eller på eller ovanför Medelhavet eller
inom eller ovanför den nordatlantiska regionen norr om Kräftans vändkrets.

ii

Den 16 januari 1963 konstaterade Natorådet att i fråga om Frankrikes tidigare administrativa regioner
i Alger har ifrågavarande klausuler i detta fördrag inte längre varit tillämpliga sedan den 3 juli 1962.

iii

Fördraget trädde i kraft den 24 augusti 1949 sedan alla signatärstater hade deponerat sitt ratificeringsbrev.
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FINLANDS ATLANTSÄLLSKAP
Finlands Atlantsällskap är en öppen och partipolitiskt obunden organisation. Enligt sina statuter främjar sällskapet ”euroatlantisk utrikesoch säkerhetspolitisk diskussion, forskning och utbildning i Finland, i
synnerhet sådan som berör Nato och Europeiska Unionen.” Sällskapet
fungerar som en mötesplats för finländare som är intresserade av utrikes- och säkerhetspolitik. Det erbjuder ett forum för behandling av
euroatlantiska frågor i Finland.
För att verkställa sin målsättning ordnar sällskapet aktuella seminarier,
diskussionstillfällen och kurser samt bedriver publiceringsverksamhet.
Finlands Atlantsällskap är grundat den 16. december 1999.

Organisation
Finlands Atlantsällskap har en ordförande, två viceordförande, en styrelse och en generalsekreterare. Ordförande är europaparlamentariker
Liisa Jaakonsaari, två viceordförande är riksdagsledamoten, ministern,
ambassadören Pertti Salolainen och internationella sekreteraren Jari
Haapiainen, och generalsekreterare är pol.mag. Terhi Suominen.
Styrelsemedlemmarna i Finlands Atlantsällskap år 2012 är professorn
Tuomas Forsberg, vice president (TeliaSonera Finland Oyj) Pertti
Hyvärinen, försvarsrådet Helena Partanen, specialmedarbetare Pasi
Rajala, statssekreteraren Marcus Rantala, politices doktorn Pentti
Sadeniemi, ambassadören Veli Sundbäck, ambassadören Jukka Valtasaari, ordföranden för nätverket Finlands Atlantsällskaps Unga Jaakko
Ylisipola.
Finlands Atlantsällskaps första ordförande var minister, ambassadör
Jaakko Iloniemi (1999–2001). Han efterföljdes av minister, ambassadör Paavo Rantanen (2002–2004) och ordföranden för Näringslivets
Delegation EVA, doktor Risto E. J. Penttilä (2005–2008). Europaparlamentariker Liisa Jaakonsaari har varit sällskapets ordförande
sedan år 2009. Finlands Atlantsällskap har kallat minister, ambassadör
Jaakko Iloniemi och minister, ambassadör Paavo Rantanen till sina
hedersordförande.
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Internationell verksamhet
Finlands Atlantsällskap är medlem av Atlantic Treaty Association (ATA).
ATA är en paraplyorganisation för 37 nationella Atlantsällskap och är
grundat 1954. Ordinarie medlemmar i ATA är Atlantsällskapen i Natos
medlemsländer och associerade medlemmar är Natos partnerskapsländers (Partnership for Peace, PfP) Atlantsällskap. Finlands Atlantsällskap
blev associerad medlem vid ATA:s 46:e generalförsamling i Budapest
i november 2000. Finlands Atlantsällskap deltar aktivt i det internationella ATA-nätverkets verksamhet och vid tillfällen ordnade av övriga
Atlantsällskap. ATA:s sekretariat finns i Bryssel.

Medlemmar
Intresset för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor är den sammanhållande faktorn för medlemmarna som representerar olika samhällsområden. Finlands Atlantsällskap har ungefär 700 medlemmar. Finlands
Atlantsällskaps Unga nätverk, som är avsett för medlemmar under 30 år
har idag över 150 medlemmar.
Till ordinarie medlem i föreningen kan antas en person som godkänner sällskapets ändamål. Som understödande medlem kan godkännas
en privatperson eller ett juridiskt samfund som önskar understöda
föreningens syften och verksamhet. De ordinarie och understödande
medlemmarna godkänns av föreningens styrelse. Medlemsansökan kan
ifyllas på adressen: www.atlanttiseura.fi
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PUBLIKATIONER UTGIVNA AV FINLANDS
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20 frågor och svar

Nato förnyas. I november 2010 publicerade Nato ett nytt strategiskt
koncept, som drar upp riktlinjer för en tioårig verksamhetsplan.
Natos kärnuppgift förblir i alla fall oförändrad: att med politiska och
militära medel försvara sina medlemsländers frihet och säkerhet.
Nato är fortfarande den enda internationella organisationen som ger
sina medlemsstater trovärdiga säkerhetsgarantier.
Nato påverkar Finlands säkerhetsmiljö oberoende av om Finland är
medlem eller inte. Det är viktigt att det finns lättbegriplig, tidsenlig
och pålitlig information om Nato tillgänglig på svenska. Denna rapport, som är skriven av Karoliina Honkanen och Janne Kuusela, ger
svar på de allmännaste frågorna om Nato. Den lämpar sig väl som
handbok för såväl journalister och politiker som för övriga intresserade.
Denna rapport ger möjligheter för Natoanhängare att fördjupa sina
kunskaper i ämnet. För motståndarna till ett medlemskap är rapporten likaledes angelägen läsning – det är viktigt att veta vad
man motarbetar. Allra bäst betjänar rapporten dem som ännu inte
har tagit ställning till vare sig Nato som organisation eller Finlands
eventuella medlemskap i alliansen.
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