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Stockholm 2015-03-25  

  

 

Försvarsutskottets resa till Bryssel 15-17 mars 2015 

 

Resans syfte 

Försvarsutskottets resa till Bryssel syftade till att öka kunskapen om frågor 
avseende utskottets ansvarsområde inom ramen för EU:s och Nato:s strukturer. 

 

Redogörelse för resan  

Måndagen den 16 mars besökte utskottet först Sveriges delegation vid Nato för 
en introduktion till deras arbete och möte med personer i centrala positioner, 
både inom Nato:s egen struktur och från andra länders representationer vid Nato. 

Den svenska Natodelegationen, bl.a. genom ambassadör Håkan Malmqvist 
och ambassadrådet Anders Kalin, beskrev den uppskattning de upplevde att 
Sveriges bidrag till Partnerskap för fred-samarbetet fick från Natoländer samt de 
villkor man hade att arbeta under som icke-medlemsland i en Natostruktur. 

Ambassadör Vegard Ellefsen (Norge), chef för Nato:s generalsekreterares 
kontor vid Nato, beskrev Sverige som en god partner i samarbetet med Nato och 
utvecklade de huvudteman han såg för Nato:s framtida arbete: utvecklingen i det 
södra grannskapet, informations- och cybersäkerhet, hybridkrigföring, behovet av 
ökade försvarsanslag m.m. Efter att ha ägnat ett antal år åt 
krishanteringsoperationer utomlands var nu Nato på väg tillbaka mot att fokusera 
på det kollektiva försvaret igen pga. omvärldsutvecklingen. 

Heinrich Brauss (Tyskland), biträdande generalsekreterare, Nato:s avdelning 
för försvarspolicy- och planeringsfrågor, berörde också utmaningarna med 
omvärldsutvecklingen och Nato:s behov av att kunna svara snabbt på de nya 
säkerhetsutmaningarna. Han underströk hur gränsen mellan krig och fred blivit 
mer otydlig med hjälp av modern s.k. hybridkrigföring som inkluderar bl.a. 
informationskampanjer och belastningsattacker mot internetbaserad verksamhet. 

Ernest Herold (USA), vice biträdande generalsekreterare, Nato:s avdelning för 
försvarsmaterielinvesteringar, beskrev samarbeten med industrin och ambitionen 
att också satsa mer på utvecklingen av försvarsmateriel genom bl.a. 
internationellt samarbete. Relationerna till Sverige ansågs goda. 

En lunch följde sedan med den svenska ambassadören vid Nato som värd. 
Ambassadör Martin Erdmann, Tyskland, ambassadör Yves Brodeur, Kanada, 
ambassadör Jacek Najder, Polen, och ambassadör Marjanne de Kwaasteniet, 
Nederländerna, deltog och beskrev deras syn på Natosamarbetet.  
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Omvärldsutvecklingen och den nya säkerhetsutmaningarna dominerade 
samtalet. Sverige fick lovord för sina insatser inom ramen för Partnerskap för 
fred-samarbetet. 

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen besöktes sedan där 
en genomgång av EU-strukturer och verksamhet följde. Ambassadör Anna 
Jardfeldt beskrev omvärldsutvecklingens påverkan på det utrikes- och 
säkerhetspolitiska området inom EU, med beaktande av att många nya personer 
tillträtt ledande ställningar inom EU den senaste tiden. 

General Patrick de Rousiers (Frankrike), ordförande i EU:s Militärkommitté, 
lovordade de svenska bidragen till EU:s gemensamma utrikes- och 
försvarspolitik och beskrev nuvarande utmaningar för EU mot bakgrund av 
omvärldsutvecklingen. Han underströk vikten av att förebygga konflikter, att 
bättre hushålla med försvarsresurser, och de politiska och finansiella 
utmaningarna med de s.k. EU Battle Groups. 

Gudrun Carlsson, försvarsråd vid den svenska EU-representationen, påminde 
om att Europarådet understrukit vikten av att stärka den gemensamma utrikes- 
och försvarspolitikens effektivitet och synlighet, stärka försvarsförmågorna och 
försvarsindustrin. En återrapportering kommer att ske till rådet i juni 2015. 

Konteramiral Odd Werin, Sveriges militäre representant vid EU och Nato, 
beskrev pågående militära EU-insatser och de svenska bidragen, samt 
utmaningarna med EU Battle Groups. 

Teresa Åhman, rättsråd vid den svenska EU-representationen, beskrev den 
civila krisberedskapen inom EU, dess bakgrund och aktuella frågor inom det 
förebyggande, förberedande och hanterande arbetet, t.ex. ambitionerna att öka 
möjligheterna att ge eller ta emot stöd inom EU vid civila kriser. Även det 
omfattande civila krisberedskapsarbetet inom ramen för Nato/Partnerskap för 
fred berördes. 

Dagen avslutades med en middag där erfarenhetsåterföring från dagen var en 
del av diskussionen. Ett frivilligt besök på Europarlamentet hos Karin Broms, 
riksdagens representant vid EU:s institutioner, avslutade programmet tisdagen 
den 17 mars. 

Genom ett av värdarna väl avvägt program nåddes syftet med resan om att 
öka kunskapen om frågor avseende utskottets ansvarsområde inom ramen för 
EU:s och Nato:s strukturer. 


