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Syftet med utskottets resa var att: 

 Få en fördjupad förståelse för den tyska och polska försvars- och 

säkerhetspolitiken. 

 Utbyta erfarenheter med relevanta aktörer kring gemensamma intressen 

inom försvarsmateriel, militär förmågeutveckling, framtida 

försvarspolitiska prioriteringar och regionala utmaningar. 

 I sammanhanget möta parlamentsrepresentanter, försvars- och 

utrikesministerier samt nationella tankesmedjor. 

 

 

Berlin (8 mars) 

Besöket i Berlin inleddes med en dragning av ambassadör Per Thöresson och 

medarbetare om den tyska försvars- och säkerhetspolitiken. Det utmaningar som 

Sverige upplever på området upplevdes även i Tyskland. 

Ett besök på det tyska försvarsministeriet följde där bl.a. chefen för ministeriets 

säkerhetspolitiska grupp, kommendör Hans-Jörg Detlefsen, beskrev utmaningar 

för den tyska försvarsmakten i fråga om personal- och materielförsörjning. 

Utskottet fick tillgång till den tyska försvarsmaktens s.k. White Paper om dess 

framtida utveckling. En lunch följde med försvarsministeriets parlamentariske 

statssekreterare, Ralf Brauksiepe (tillika förbundsdagsledamot för CDU). De 

goda svensk-tyska relationerna betonades. 

Delegationen mötte sedan Sylke Tempel, chefredaktör för Berlin Policy Journal 

vid German Council on Foreign Relations (DGAP) som gav sin bild av 

världspolitikens utmaningar, regionalt som globalt. 

Ett möte med det tyska försvarsutskottet, inklusive dess ordförande Wolfgang 

Hellmich (SPD), följde där båda parter visade intresse för fortsatta och 

fördjupande samtal om samarbeten mellan Tyskland och Sverige. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Christoph Schwegmann, senior rådgivare vid utrikesministeriets planeringsstab, 

mötte sedan utskottet och beskrev Tysklands roll i världspolitiken, förhållandet 

till Ryssland och det nära samarbetet med Polen. 

En middag på det svenska residenset i Berlin avslutade dagen. Inbjudna 

gästtalare var Karsten Voigt, utrikespolitisk talesperson för SPD 1983-1998 och 

förbundsregeringens särskilda sändebud för tyskt-amerikanskt samarbete 1999-

2010, och Ruprecht Polenz, CDU-politiker och ordförande för det tyska 

utrikesutskottet 2005-2013. Dessa båda talare gav sin syn på tysk säkerhets- och 

försvarspolitik och utmaningarna för framtiden. 

 

Warszawa (9-10 mars) 

Besöket i Polen inleddes den 9 mars med en dragning av ambassadör Inga 

Eriksson Fogh med medarbetare om nationella och regionala förhållanden, 

inklusive landets försvars- och säkerhetspolitik. 

En lunch följde med fyra lokala tankesmedjor: Justyna Gotkowska, Centre for 

Eastern Studies (OSW), Marcin Terlikowski, Polish Institute of International 

Affairs (PISM), Marcin Zaborowski, Centre for European Policy Analysis 

(CEPA), och Marek Swierczynski, Polityka Insight (polskt analys- och 

mediecenter). Alla dessa gav sin syn på viktiga försvars- och säkerhetspolitiska 

frågor i landet och regionen, bl.a. förhållandet till Nato respektive Ryssland. 

Det polska parlamentet, Sejmen, besöktes sedan för ett gemensamt möte där ett 

tjugotal polska ledamöter från försvarsutskottet mötte upp. Undersekreterare 

Tomasz Szatkowski vid försvarsministeriet deltog också i mötet. De goda 

svensk-polska relationerna betonades och det framkom en önskan om ett närmare 

parlamentariskt och försvarsmässigt samarbete. Det polska värdarna bjöd sedan 

på middag för fortsatta diskussioner. 

Den 10 mars hölls ett möte med Nationella säkerhetsbyrån (BBN) på 

presidentpalatset. Minister Dariusz Gwizdala ledde mötet. Relationerna till 

Ryssland och Nato diskuterades liksom frågor som informationssäkerhet och 

påverkansoperationer. Även här betonades de goda svensk-polska relationerna. 

En smörgåslunch följde med utrikesministeriet och dess avdelning för 

säkerhetspolitik. Relationerna till Ryssland, Tyskland och Nato diskuterades. 

Försvarsministeriet representerades sedan vid ett möte med delegationen av 

Marcin Kazmierski, chef för avdelningen för internationell säkerhetspolitik och 

Dariusz Wichniarek, chef för avdelningen för strategi- och försvarsplanering. 

Båda betonade det goda försvarssamarbetet med Sverige och diskuterade Polens 

erfarenheter av samarbetet med Nato och relationerna till Ryssland. 

Syftet med resan uppnåddes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin (8 mars) 

 Ambassadens genomgång av tysk säkerhets- och försvarspolitik 

 Möte på det tyska försvarsministeriet och dess säkerhetspolitiska grupp 

med dess chef, kommendör Hans-Jörg Detlefsen 

 Lunch med försvarsministeriets parlamentariske statssekreterare, Ralf 

Brauksiepe, tillika förbundsdagsledamot för CDU 

 Möte med Sylke Tempel, chefredaktör för Berlin Policy Journal vid 

German Council on Foreign Relations (DGAP) 

 Möte med tyska förbundsdagens försvarsutskott, inklusive dess 

ordförande Wolfgang Hellmich (SPD) 

 Möte med Christoph Schwegmann, senior rådgivare vid 

utrikesministeriets planeringsstab 

 Middag på det svenska residenset i Berlin med inbjudna gästtalare: 

Karsten Voigt, utrikespolitisk talesperson för SPD 1983-1998 och 

förbundsregeringens särskilda sändebud för tyskt-amerikanskt samarbete 

1999-2010, och Ruprecht Polenz, CDU-politiker och ordförande för det 

tyska utrikesutskottet 2005-2013. 

 

Warszawa (9-10 mars) 

 Ambassadens genomgång av polsk säkerhets- och försvarspolitik 

 Lunch med fyra lokala tankesmedjor: Justyna Gotkowska, Centre for 

Eastern Studies (OSW), Marcin Terlikowski, Polish Institute of 

International Affairs (PISM), Marcin Zaborowski, Centre for European 

Policy Analysis (CEPA), och Marek Swierczynski, Polityka Insight 

(polskt analys- och mediecenter). 

 Möte och middag med det polska parlamentet, Sejmen, och dess 

försvarsutskott. Undersekreterare Tomasz Szatkowski vid 

försvarsministeriet deltog också i mötet. 

 Möte med Nationella säkerhetsbyrån (BBN) på presidentpalatset och 

minister Dariusz Gwizdala 

 Lunch med utrikesministeriet och dess avdelning för säkerhetspolitik 

 Möte med försvarsministeriet och Marcin Kazmierski, chef för 

avdelningen för internationell säkerhetspolitik samt Dariusz Wichniarek, 

chef för avdelningen för strategi- och försvarsplanering 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter 

Åsa Lindestam (S), vice ordförande 

Lena Asplund (M) 

Alexandra Völker (S)  

Daniel Bäckström (C) 

Anders Schröder (MP) 

Lotta Olsson (M) 

Roger Richtoff (SD) 

Stig Henriksson (V) 

Mattias Ottosson (S) 

Kalle Olsson (S) 

Dag Klackenberg (M) 

 

Försvarsutskottets kansli deltog med två tjänstemän. 

 

Kostnaden per person uppgick till ca 12 000 kr. 

 

 


