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Abstract
Nordic support to the Baltic States – levels and intents.
A Comparison of the Swedish, Finnish, Danish and Norwegian strategies
between the years of 1991-2001.

The purpose of this essay came out of a study of the Nordic Countries’ security-
policy goals for their individual support programmes towards Estonia, Latvia and
Lithuania, between the years of 1991-2001. It is easy to believe that the four Nordic
Countries are acting in a co-ordinated way in their aims to support the Baltic States.
That belief arises from the fairly similar overall security-policy aims connecting
their support towards the Baltic States. There are also several other areas in which
the Nordic Countries are known to co-operate, for example, the Nordic Council of
Ministers, where the Nordic Countries co-ordinate their policies. Therefore I felt
the need to analyse if there was a possibility, that they were acting as one co-
ordinated actor or if they actually were four separate actors. The reason for the
chosen period of time is that it is pointless to analyse the support when the Baltic
States were under Russian rule. The liberation from Russia came in 1991 for the
Baltic States. And since the Russian withdrawal from the Baltic States the window
was suddenly set wide open for support to the newly independent states. The end
date 2001 is chosen because of the need to verify the different projects in that
period and I don’t intend to study future events in this essay.

The disposition of this essay is as follows: I have extracted the necessary
information from each Nordic Country’s security-policy for the support towards the
Baltic States and then compared it to six different themes. The themes are
connected in a model, which describes the wider security concept for the nation
state. The comparison is made so as to see how the Nordic Countries differ in this
concept and between the six different themes. Each chapter is connected to one
theme and ends with a summary and conclusions. All these conclusions and parts of
the summary are then analysed in the final chapter, where all themes are compared
over the stated period of time and conclusions are drawn according to the questions
posed in the essay.

There were a number of conclusions made in the last chapter that show the
following. For a start, I would like to comment on the specific programmes made
by the Nordic Countries. They differ in length, layout and if they handle one
specific Baltic State or all three together. Sweden, Denmark and Norway have gone
towards individual programmes for each Baltic State, but Finland holds onto a
common programme for all three Baltic States. Another thing is that Finland
strongly supports mainly one Baltic State, namely Estonia. That priority is not so
evident among the other Nordic Countries. On the financial side, Norway provides
1/5 of the Swedish and Danish and ½ of the Finish contributions. But the strongest
proof of the discrepancy between the Nordic Countries can be seen in the analysis
of the different themes. One example of many is Sweden’s recently started export
of war material for three reduced brigades. No other Nordic Country has that policy
and support. The Finns are reducing their support to the Baltic States and terminate
this in 2005. My conclusion is that when you closely analyse the Nordic Countries’
support towards The Baltic States, it is evident that they are acting as four separate
players even if they seem co-ordinated in their overall aims.
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Nordiskt bistånd till balterna, men med vilken ambition?

En jämförelse av strategier.

1 Inledning
Estland, Lettland och Litauen återtog sitt oberoende i början av september 1991. I

slutet av den månaden så antogs alla tre länderna av FN som medlemsnationer.

Efter den plötsliga frigörelsen från den stora grannen i öster uppstod en turbulent

tidsperiod där de nya staterna dels försökte definiera sin egen identitet, dels

försökte komma loss från den påverkan det nya Ryssland försökte behålla, genom

att kalla de baltiska staterna för det ”nära utlandet”. Uttrycket det ”nära utlandet”

var en del i Rysslands politik för att behålla inflytandet i de baltiska staterna. Det

var flera faktorer som gjorde att de baltiska staterna var pressade från öst, särskilt

inledningsvis. För det första fanns och finns fortfarande stora ryska

minoritetsgrupper kvar i framförallt Estland och Lettland. För det andra var det att

de sista ryska förbanden lämnade exempelvis Lettland så sent som 1994. För det

tredje lämnade de tre länderna en tidigare rysk administration, där man var en

provins av många som var under centralstyre från Moskva. Situationen innebar att

de tre länderna befann sig i en situation där man hade möjligheter att bygga egna

fungerande rättstater med marknadsekonomi1.

Med ovanstående hotbild som en reell verklighet, för de nya staterna, var det

naturligt att försöka undvika en upprepning av den tidigare förkrigssituation som

man var i mellan 1918-1940, då samarbete var mera sällsynt mellan de tre. Med det

i minnet öppnade de tre staterna för ett samarbete mellan de tre på exempelvis

försvarssidan. Denna början till samarbete mellan de tre visade på en mer enad och

starkare front mot Ryssland samtidigt som de tre agerade aktivt utåt mot väst.

Strävan till väst var en tydlig signal att man var villig till ett snabbt utökat

samarbete för att kunna vävas in i den västliga säkerhetsstrukturen. Allt inom

                                                
1  Lessons learned from the baltabat project. An evaluation of the multilateral project supporting the
Baltic Battalion between 1994 and 2000. Ministry of Defence Denmark and Ministry of Defence
United Kingdom January 2001sid. 13-17.



Mj Håkan Gustafsson 2001-06-18                                    FHS jou.nr.19100:1030
Avd 2 / ChP 99-01                 sida 6/94

ramen för att få ett ömsesidigt samarbete till stånd och ytterligare ta ett steg från det

ryska beroendet2.

Det är dock på sin plats att betona att de tre länderna inte är en enhet såsom de

ibland framställs i dagligt tal. Länderna gränsar till varandra och liknar varandra

både vad avser storlek och geografi. Dock har man helt olika språk, framtoning och

kultur. De tre utgör inte en enhet utan bör behandlas som separata suveräna stater.

De ”nya” länderna stod där med en sönderfallande infrastruktur, ovana

förvaltningar och bristfälliga styrelseinstitutioner. Länderna hade i vissa fall ej

definierade gränser, bristfällig kontroll av sina gränser och ett antal tvister om

kompensationer för det som skett under sovjettiden. Ett extra känsligt område var

den oklara politiska situationen i Ryssland som kunde ta vilken vändning som helst,

särskilt ur baltisk synvinkel men även med nordiska ögon sett3.

Efter frigörelsen fanns det en allmän strävan framförallt från de nordiska länderna

runt Östersjön men även från Storbritannien och USA, att engagera sig för att

snabbt hjälpa dessa unga stater till ökad säkerhet och stabilitet.  Särskilt för de

nordiska länderna blev förändringen en öppning för ett utökat samarbete och stöd

till de baltiska grannländerna. Stödet har utvecklats genom åren och i och med att

de sista ryska förbanden lämnade de baltiska länderna 1994 så tog samarbetet fart

på allvar. De nordiska länderna har på olika sätt engagerat sig i bistånd och

samarbetsprojekt med respektive baltiskt land. Men de primära målen var och är att

skapa stabila rättstater med egen förmåga att agera på den internationella arenan

samt att hävda sin suveränitet. Mitt intresse för ämnet väcktes vid ett närmare

studium av de nordiska ländernas övergripande säkerhetspolitiska målsättningar för

stödet till Baltikum. Det är lätt som en utomstående betraktare att få uppfattningen

att de nordiska länderna uppträder som en koordinerad aktör, vad avser stödet till de

baltiska staterna. Min målsättning med uppsatsen är därför att analysera om det kan

vara så att de fyra nordiska länderna kan anses som en koordinerad aktör med

gemensamma säkerhetspolitiska målsättningar för sitt stöd till Estland, Lettland och

Litauen? Eller om de vid en närmare analys skiljer sig åt? De nordiska länderna kan

                                                
2 Ibid.
3 Ibid.
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ofta även på andra sätt uppfattas som en aktör genom sitt koordinerade arbete i

bland annat Nordiska ministerrådet4. Sveriges, Finlands, Danmarks och Norges

individuella säkerhetspolitiska målsättningar för stödet till de baltiska staterna  blir

därmed föremål för en närmare granskning.. De baltiska staternas frigörelse utgör

en ny utmaning att möta för de nordiska grannländerna och  ställer den nordiska

flanken i centrum rent säkerhetspolitiskt. En jämförelse av deras säkerhetspolitiska

intressen i de baltiska staterna känns därför viktig 5.

1.1 Syfte och problemformulering

Ämnesområdet avhandlar svenskt, finskt, danskt och norskt bistånd 6

(säkerhetsfrämjande stöd) till de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen

under perioden 1991-2001. Den nivå som är prioriterad att undersöka i uppsatsen är

främst den säkerhetspolitiska målsättning7 som respektive nordiskt land har haft för

sitt stöd till respektive baltiskt land mellan 1991-2001.

Syftet är att  analysera de fyra nordiska ländernas individuella målsättningar och

därigenom se om de fyra nordiska aktörerna verkligen är så koordinerade i sitt stöd

som de övergripande målsättningarna kan ge sken av? Att se likheter och skillnader

mellan de fyra ländernas bistånd står därmed i fokus i min analys, för att se om de

framstår mera som fyra fristående aktörer än en koordinerad aktör. För att komma

åt denna skenbara likhet i de nordiska ländernas övergripande målsättningar

kommer jag att bryta ned målsättningarna som respektive nordiskt land har, till

underliggande delmål. För att genom en analys av dessa mindre enheter tydliggöra

olika inriktningar hos de nordiska länderna. Därför avses det att göra en komparativ

studie av respektive nordiskt lands målsättningar i respektive baltisk stat.

                                                
4 Nordiska ministerrådet upprättades 1971 som ett samarbetsorgan mellan de olika nordiska
ländernas regeringar. Rådet tar fram förslag på gemensamma samarbetsområden som ligger allas
intressen att påverka.
5 Lessons learned from the baltabat project,. An evaluation of the multilateral project supporting the
Baltic Battalion between 1994 and 2000. Ministry of Defence Denmark and Ministry of Defence
United Kingdom January 2001. Sid.an 13-17.
6 Syftet att välja dessa fyra kärnländerna är att de har samarbetat traditionellt i Nordiska
ministerrådet. Länderna har också samarbetet i ett antal projekt där ett kan nämnas BALTBAT. Är
länderna samspelta och lika trots sitt historiska samarbete i t.ex. Nordiska ministerrådet eller kan vi
utskilja egna vägar och strategier i biståndet till Estland, Lettland och Litauen.
7 I Sverige och Finland har dessa givits uttryck i Landstrategi respektive Närområdesstrategi.
Danmark kallar det program, handlingsplaner eller i den senaste utgåvan strategi och Norge kallar
det för handlingsplaner.
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I det svenska säkerhetspolitiska stödet används begreppet säkerhetsfrämjande

stöd(insatser). Dessa finns uttryckta i den av svenska regeringen beslutade

Landstrategierna. Det är de teman som innefattas av begreppet säkerhetsfrämjande

stöd som kommer att bli huvudfokus för den komparativa studien. Nedan nämns de

sex övergripande teman som kommer att användas i uppsatsen. Dessa teman

beskrivs i detalj under respektive kap. 3-8. Varje tema ges där sin innehållsmässiga

förklaring. För att se hur dessa sex teman passar in i ett bredare säkerhetsbegrepp så

utvecklas det under kap.1.2 metod och teoretiska utgångspunkter.

De övergripande temana till det säkerhetsfrämjande stödet är 8:

• Tema 1. Säkerhetspolitisk kompetens

• Tema 2. Demokratiskt totalförsvar

• Tema 3. Fredsfrämjande insatser

• Tema 4. Gränsbevakning och insatser för stärkt yttre gränskontroll samt kamp

mot internationell och organiserad brottslighet.

• Tema 5. Asyl- och migrationspolitisk kompetens

• Tema 6. Beredskap mot olyckor och katastrofer

Genom att använda dessa säkerhetsfrämjande teman som utgångspunkt skall

uppsatsen ge svar på följande frågeställningar i tidsperioden 1991-2001.

1. Fungerar modellen över det vidgade säkerhetsbegreppet som analysverktyg för

det säkerhetsfrämjande stödet? På vilket sätt fungerar den och vad ger den svar på?

2. Hur fördelar sig det säkerhetsfrämjande stödet från Sverige, Finland, Danmark

och Norge kopplat till det vidgade säkerhetsbegreppet?

2.a Är de nordiska länderna likriktade i sitt stöd eller prioriteras ett visst område

inom det säkerhetsfrämjande stödet/vidgade säkerhetsbegreppet av respektive land?

                                                
8 Ibid., s 13.
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2.b Hur förändras fördelningen över den undersökta tidsperioden?

2.c Sker det en prioritering från respektive givarland av något mottagarland, i så fall

vilket land och om möjligt varför?

2.d Vilka av de teman som ingår i begreppet säkerhetsfrämjande stöd är det som

prioriteras främst av respektive nordiskt land? Kan man även utläsa vilken

förändring som sker över den tid som undersökes?

3. Hur ser respektive nordisk bidragsgivare på Estland, Lettland och Litauens

möjligheter att bli medlemmar i NATO och EU? Är man passiv eller aktiv i sitt

stöd? Eller kan det vara så att man som nordiskt land motverkar ett medlemskap i

någon av ovanstående organisationer?

4. Hur ser dokumenten och administrationen ut i respektive nordiskt land? Har man

landstrategier i varje land och är de uppbyggda på samma sätt.

1.2 Metod och teoretisk utgångspunkt

Teoretisk utgångspunkt: Ett vidare säkerhetsbegrepp för staten

Under det kalla kriget rådde en statisk syn på säkerhet som var nära kopplad till

militära resurser. De konfliktförebyggande medel som användes var i första hand

maktbalans, avskräckning, rustningskontroll och krisdiplomati. Efter Berlinmurens

fall har det skett en livlig utveckling av doktrinen när det gäller synen på

säkerhetsbegreppet och vilka medel som kan finnas för att kollektivt främja

säkerheten. Förändringen av synen på säkerhetsbegreppet efter det kalla kriget och

Berlinmurens fall kommer att åskådliggöras nedan.

Även om statssystemet kommer att fortsätta att utgöra basen i det internationella

systemet för en överskådlig framtid, håller förutsättningarna på att ändras för vad

som ansetts vara statens främsta uppgift, nämligen att skapa fysisk säkerhet åt

medborgarna. Staternas möjligheter att av egen kraft garantera medborgarnas

säkerhet, välstånd och utveckling har minskat samtidigt som det ömsesidiga

beroendet och sårbarheten ökat9.

                                                
9 Utrikesdepartementet Ds1997:18 Konfliktförebyggande verksamhet sid. 43-44
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Det kalla kriget skapade tydliga fiende- och hotbilder. De diffusare, ofta

strukturellt betingade, hot som dominerar idag är svårare att hantera. Klimatfrågan

och den demografiska utvecklingen är exempel på strukturella problem med stor

konfliktpotential. Dessutom uppträder ett nytt särskilt destruktivt våld, ofta utanför

staternas kontroll och utan ideologiska eller andra tydliga mål i dagens

inomstatliga konflikter. Konflikterna drivs ofta vidare oavsett om de ursprungliga

motiven finns kvar. Det är naturligt att den vertikala förändring som skett i

hotbilden leder till en omprövning av begreppet säkerhet. Maktbalans och

avskräckning måste mot denna bakgrund kompletteras med andra metoder för att

ge förutsägbarhet och stabilitet10.

Efter supermaktskonfliktens avveckling finns det ett större utrymme att

uppmärksamma och försöka påverka de många  icke-militära faktorer som kan

medverka till uppkomsten av väpnade konflikter. Det betyder inte att riskerna för

väpnade konflikter inom och mellan stater är övervunna. Det är snarare

förutsättningarna för att identifiera och vidta förebyggande åtgärder för sådana

händelser som ändrats. Detta är den huvudsakliga innebörden av det bredare

säkerhetsbegreppet11.

Traditionellt ses det på säkerhet som att det främst handlar om hård säkerhet. Med

det menas försvar och försvarspolitiska åtgärder. Men det som allt mer tas fram på

agendan är mjuk säkerhet. Med det menas andra åtgärder än försvar och

försvarspolitik. Exempel kan vara åtgärder som hamnar inom rent politiska och

diplomatiska sektorer eller ekonomiska. För att belysa det bredare spektrumet

kommer två exempel på det bredare perspektivet att belysas.

Det första exemplet på att definiera de aspekter som rör en stats säkerhet är hämtat

ur Barry Buzan People States and Fear. De faktorer som påverkar det mänskliga

kollektivet kan hänföras till fem större sektorer militära, politiska, ekonomiska,

sociala och slutligen miljömässiga faktorer.

Generellt kan man se på de militära kapaciteterna på två sätt. Det ena är en stats

offensiva samt defensiva förmåga. Det andra är hur staterna uppfattar varandras

                                                
10 Ibid. Sid. 43-44
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intentioner med respektive försvarsmakter. Politisk säkerhet berör statens

styrelseskick samt de institutioner som stödjer detta samt ideologier och stabilitet i

systemet. Ekonomisk säkerhet berör finansiell kapacitet och vilken tillgång staten

har till marknaden för att kunna upprätthålla statens styrka och välfärd. Social

säkerhet berör statens förmåga att bibehålla och utveckla de språk, religioner, kultur

samt den nationella identiteten/sedvänjor. Miljösäkerhet berör bevarandet av lokal

och global biosfär som vi alla är beroende av. Alla dessa faktorer arbetar inte

oberoende av varandra utan är sammanlänkande till en gemensam väv av

säkerhetsfaktorer. Det är givetvis så att olika faktorer har sin betydelse och

prioriteras olika mellan stater.12

Buzans begrepp om de faktorer som ingår i säkerhet spänner över hela det området

som behandlar hård och mjuk säkerhet. För att ytterligare belysa den bredare syn på

säkerhetsbegreppet använder jag mig av en modell som beskriver detta begrepp13.

Modellen beskriver hur de mjuka respektive de hårda säkerhetsfrågorna relaterar till

varandra.

Modell14

                                                                                                                                       
11 Ibid. Sid. 43-44
12 Barry Buzan, People States and Fear,  1991 sid. 25-26 ISBN 0-7450-0719-8
13 Modellen presenterades av Jan Hyllander Fakultetsmedlem vid centret för säkerhetspolitiska
studier i Genève(GCSP). Jan Hyllander har själv tagit fram denna modell för att tydligöra den
bredare synen på säkerhetsbegreppet. Modellen används här med tillstånd av Jan Hyllander efter en
telefonintervju 2001-02-20 kl:1700.
14 Ibid.
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När man analyserar ett bredare säkerhetsbegrepp och kopplar det  till det

säkerhetsfrämjande bistånd som avhandlas i den här uppsatsen, kommer vissa

aspekter fram. En första aspekt är hur biståndet från de biståndgivande nordiska

ländernas stöd fördelas kopplat till Buzan och den modell som visas ovan. En andra

aspekt är att se hur ländernas stöd förändras över tiden kopplat till Buzan och

modellen ovan. Hur har den förändringen kommit till stånd? Den biståndspolitik

som ter sig omöjlig inledningsvis kan på sikt visa sig vara möjlig.

De sex teman ( se under kap.1.1) som är valda att studera går att koppla till

modellen. Det vidgade säkerhetsbegreppet ger länderna möjlighet att agera i hela

det spektrum som finns i modellen ovan. Det kan både vara att skydda sin egen stat

samtidigt som man kan överföra kunskap om hur man skall agera i detta spektrum

till andra länder. I uppsatsen kommer ett av analysens moment vara att se på vilket

sätt de nordiska länderna har överfört dessa förmågor till Estland, Lettland och

Litauen. För att se en utveckling i stödet så bör uppsatsens valda tidsperiod 1991-

2001 vara tillräcklig.

Hur kan då det säkerhetsfrämjande stödet som kommer att behandlas i uppsatsens

teman kopplas samman med modellen och Buzan? Sammanlänkning av dessa

begrepp görs för att belysa att det säkerhetsfrämjande stödets olika teman hör ihop

med det vidgade säkerhetsbegreppet. Det innebär att det i uppsatsen går att

analysera på vilket sätt de olika teman som används inom det säkerhetsfrämjande

stödet, kan kopplas till de olika nordiska ländernas stöd. Kopplingen kan visa både

vad de nordiska länderna prioriterar och hur detta förändras över tiden. Exempel på

sammankoppling av modellen och Buzan samt det säkerhetsfrämjande stödet ges på

nästa sida.
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Buzan´s vidgade säkerhetsbegrepp(se nedan)

Militära Politiska Ekonomiska Sociala Miljö

1. Säkerhetspolitisk kompetens 2. Demokratiskt totalförsvar

3. Fredsfrämjande insatser 4. Gränskontroll/int. brottslighet

5. Asyl/migration 6. Beredskap mot olyckor och katastrofer

Säkerhetsfrämjande stödet(Se ovan)

Metod

Jag avser med perspektivet säkerhetsfrämjande stöd som utgångspunkt i uppsatsen

genomföra en komparativ studie av Sverige, Finland, Norge och Danmark, vad

avser deras säkerhetspolitiska målsättningar med stödet till de baltiska länderna.

Det innebär att de sex teman som är redovisade ovan kommer att vara i fokus för att

göra en lämplig indelning av materialet. Vidare genom en kvalitativ innehålls-

analys, jämföra de fyra nordiska grannländerna utifrån denna tematiska modell.

Därmed kommer de likheter och skillnader som uppstår i analysen, både temavis

samt avslutningsvis, av respektive land att kunna lyftas fram och exemplifieras.
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Varje tema kommer att behandla vart och ett av de fyra nordiska länderna i

tidsperioden 1991-2001. Det innebär att utvecklingen som varje land genomgått

kommer att framgå efter att varje tema behandlats. Varje tema avslutas med en

analys av den nyss extraherade texten för respektive lands säkerhetsfrämjande stöd.

Analysen under varje tema syftar till att underlätta  den avslutande och

sammanfattande analysen, som är grund för att ge svar på frågor samt ligga till

grund för  slutsatser. I metoden att bryta ned övergripande målsättningar, och att

komplettera med sidokällor, så blir det empiriska avsnittet relativt omfattande. Men

det ger läsaren även en möjlighet att enkelt växla mellan frågeställningar, slutsatser

och bekräftelse i det  empiriska materialet. Utan det extensiva empiriska materialet

blir skillnaderna mellan de nordiska länderna avsevärt mindre nyanserad.

1.3 Beskrivning av källor

När man gör en koppling till den svenska uppbyggnaden av landstrategier står det

ganska klart att övriga nordiska länder har sitt respektive sätt att nedteckna och

uttrycka sina säkerhetspolitiska målsättningar. Det innebär att man som författare

kan hamna i svårigheter att göra en värdering utifrån lika grund. De olika politiska

målsättningarna samt skiljaktigheter i de nordiska ländernas uttryckssätt vad avser

de olika säkerhetspolitiska målsättningarna kan bli, för att använda ett enkelt

uttryck, som  att jämföra äpplen, päron och bananer.  Det finns inget givet sätt att

komma tillrätta med detta! För att minska denna svårighet kommer jag att gå

utanför de säkerhetspolitiska målsättningarna och ta exempel på implementering

eller sidokällor för att förtydliga det som framhålls i respektive nordiskt lands

säkerhetspolitiska målsättning. Varje land kommer nedan att beskrivas separat vad

avser de källor som använts i uppsatsen. Denna uppdelning ger också en tydlig bild

över relevansen i källmaterialet som slutligen kommer att ligga till grund för

uppsatsens slutsatser. Det är viktigt att ta del av denna relevans för källorna  i

uppsatsen är inte exakt lika. Med denna utgångspunkt kan läsaren på ett mer

nyanserat sätt se och bedöma hur källorna används för att ge en helhetsbild.

Sverige: Det källmaterial som använts för att kartlägga det svenska stödet till de tre

baltiska staterna består i huvudsak av regeringens propositioner, statens offentliga

utredningar och  landstrategier för respektive land; Estland, Lettland och Litauen.
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För att klargöra vissa sakfrågor har materialet kompletterats med intervjuer från

personer som arbetar i det departement som är ansvarigt för den särskilda sakfrågan

och handlägger den åt regeringen.

I början av 1990-talet  använde sig inte regeringen av landstrategier utan

inriktningen framgick i regleringsbreven till de olika myndigheterna samt att det

kompletterades med regeringsbeslut efterhand. Landstrategierna togs fram efter

regeringens proposition 1994/95:160. Anledningen till detta var att regeringen ville

ge mer specifika handlingsregler i ett policydokument. I propositionen kan man

dels utläsa resultaten av den tidigare perioden samt se vilka riktlinjer och uppgifter

som skall fastslås på förslag av regeringen för nästa period. Så användningen av

dokumentet kan vara trefaldigt. 1. En utvärdering och därmed se vad som

genomförts i tidigare period. 2. Detaljer för vilka riktlinjer som kommer i nästa

period. 3. Tjäna som underlag för framtagande av landstrategier som ett dokument

med övergripande visioner för nästkommande tre årsperiod. Propositionen är vad

avser framtid endast en målbild och säger inget om hur stödet i verkligheten har

utfallit. Den del som gör det är inledningen i propositionen där en tillbakablick görs

genom en utvärdering.

Landstrategierna som använts i uppsatsen härstammar ur två sådana treårsperioder.

1996-98, 1999-2001. Dokumenten speglar vad regeringen vill i stora

riktlinjer/visioner. För att kunna se mer i detalj så är propositionen15 som låg till

grund för strategien ett viktig dokument. Utan proposition kan man ha svårt att se

bakgrunden och kontinuiteten i besluten.

Statens offentliga utredningar(SOU16) tas fram på ett direkt utredningsuppdrag från

regeringen. I uppsatsen har två sådana utredningar använts, dels SOU 1999:6 samt

                                                
15 Regeringskansliets definition: Riksdagen är Sveriges lagstiftande församling. Det innebär att
riksdagen ska anta alla nya eller ändrade lagar. När propositionen lagts fram i riksdagen kan vem
som helst av de 349 riksdagsledamöterna komma med motförslag, en s.k. motion. Samtidigt börjar
propositionen granskas av det utskott i riksdagen som har ansvar för frågan. Utskottets förslag till
riksdagen kallas för ett betänkande. När utskottet lagt sitt förslag fattar riksdagen det slutgiltiga
beslutet.
16 Regeringskansliets definition: Många frågor som regeringen ska ta ställning till kräver en
grundlig genomgång. Regeringen kan då tillsätta en statlig utredning, som får i uppdrag att utreda
frågan. Regeringen anger utgångspunkterna för arbetet i s.k. kommittédirektiv. Utredningen arbetar
relativt självständigt, ofta med hjälp av olika experter. Utredningens slutsatser och förslag
presenteras för regeringen i en rapport, ett betänkande, i regel i serien SOU.
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2000:122. Den förstnämnda granskar utredningsgruppen  det totalförsvarsstöd som

lämnats i Östersjöregionen från uppsatsens början till 1999. Utredningen syftar till

att ge vägledning efter det att den har analyserat utfallet i en viss period.

Utredningen ger en god kompletterande bild till de visioner som presenterats i

propositioner och landstrategier för att kunna ge en så heltäckande bild som

möjligt. SOU är ett medel för regering och riksdag att få ett helhetsgrepp om det

område som utreds. Ett sådant helhetsgrepp presenteras i SOU 2000:122 som är en

utvärdering av utvecklingssamarbetet i Central och Östeuropa från i huvudsak

1994-95 och framåt. Denna utredning täcker alla aspekter i biståndet.

Den  intervju som är genomförd med Hanna Jangert17 från UD är gjord för att

bekräfta främst Sveriges ståndpunkt i EU och NATO frågan. Källan får

otvivelaktigt anses uppfylla både kriterierna för äkthet, närhet och tendens.

Finland: De finländska källorna består av Verksamhetsstrategierna för Finlands

Närområdessamarbete. Utredningar, brev och sammanställningar av personal från

Finländska Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet. Jag kommer att

redovisa dessa steg för steg nedan.

Finland har arbetat med att påverka och delta i närområdessamarbetet sedan början

av 1990-talet. Som ett verktyg för att styra detta arbete har Finland använt sig av

verksamhetsstrategier som i stort sett löpt i treårsperioder. Den första strategin gavs

ut 1993. De på den första kommande strategierna gavs ut 1996, 1999 och den

senaste 2000. Anledningen till att det blev en extra strategi 1999 var att Finland

ansåg sig tvungen att göra en uppdatering av sin strategi innan de gav ut den som

var tänkt att komma år 2000. Det innebär att 1999 års strategi är en förkortad

version som endast tar upp vissa områden där utrikesdepartementet anser att

Finland måste korrigera sin ståndpunkt.

Strategierna skiljer sig ifrån de svenska strategierna på ett antal punkter. Finland

ger ut sin första strategi för att styra verksamheten redan 1993 vilket är tre år före

Sverige. Finland avhandlar alla de tre baltiska länderna i samma

                                                                                                                                       

17 Hanna Jangert departementssekreterare UD enheten för Central och Östeuropa  2001-02-20
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verksamhetsstrategi. Man ger inte ut separata strategier för varje baltiskt land. Dock

redovisas de skillnader som Finland gör mellan de tre länderna. En skillnad som är

viktig att se är tex. fördelningen av stödet som varit Estlandcentrerat från början för

att successivt fördelas mer lika mellan de mottagande länderna 18. Finland behandlar

också bl.a. Ryssland och Ukraina i sina strategier. Strategierna har tagits fram av

Finska utrikesministeriet och har i varje enskilt fall godkänts av Finlands regering.

De representerar på så sätt den officiella finska hållningen vad avser biståndet till

de tre baltiska staterna.

Årsrapporten som använts är 1998 års rapport. Den ger en sammanställning av

verksamheten som genomförts av de finska myndigheterna. Rapporten har använts

för att komplettera fakta. Rapporten är utgiven av det finska utrikesministeriet och

behandlar de områden som beskrivs i verksamhetsstrategierna.

Sari Kantola, Merja Huovinen är handläggare av Central- och Östeuropa vid det

finska utrikesministeriet. De har bidragit med projektsammanställningar över det

finska stödet. Jukka Knuuti arbetar som utlånad finsk officer vid det svenska

försvarsdepartementet. Han har bidragit med sammanställningar över det finska

stödet inom försvarssidan. Tuomas Koljonen arbetar i det finska utrikesministeriet

med policyfrågor och har använts för att svara på EU-NATO frågan. Alla

ovanstående personer uppfyller kraven för äkthet, närhet och tendens. De

representerar den finska officiella hållningen inom respektive område.

Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar, statsrådets redogörelse till

riksdagen 17.3.1997. Denna handling är en utredning om  Finlands försvar och

Finlands syn på omvärlden och närområdet. Den ligger som grund för att skapa den

kommande finska säkerhets och försvarspolitiken. Den har använts för att ge

kompletterande uppgifter om närområdet och de baltiska staterna i förhållande till

Finland. Den ger den officiella finska synen.

Tal ”The Security Arcitecture of Northern europé” som framförts av Karolina

Honkanen med anledning av en konferens i Riga 25 september 2000. Hon är

                                                
18 Målen i sig har inte varit Estlandcentrerade utan stödets faktiska fördelning.
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verksam vid Finnish Institute of  International affairs Detta är en utomstående källa.

Källan har använts för att komplettera/ bekräfta synen på EU-NATO.

Danmark: Det danska stödet har varit indelat i stort i tre tidsperioder. Den första

perioden beslutades det om 1991 och den sträcker sig mellan 1992-94. För den

tidsperioden togs det fram en handlingsplan för öststödet19. Som komplement har

betänkande nr1252 Danmarks internationale indsats20 använts för att fördjupa

bilden av det tidiga stödet Betänkandet är en  utvärdering av det danska stödet

mellan 1991-93. Därför har det gett en bild av både målen och vad som genomförts

vilket ger en god bas för att värdera stödet.

Den andra perioden beslutades det om 1993 och den löper mellan 1994-97.

Betänkandet 1252, ovan, la grund för att ta fram sektorsprogrammet för öststödet.

Motivet var att samordna och fördela stödet på rätt plats. Stödet skulle bedrivas i

sektorer som administreras av det departement som projektet hamnade under. En

decentraliserad form av stöd. Utkomsten av betänkandet och sektorsprogrammen

finns utgivna av utrikesministeriet i form av dels en övergripande beskrivning

Danska Udenrigsministeriet Öststötte-muligheter och anvendelse-Grundlaget och

dels en handling som beskriver sektorsstödet Danska Udenrigsministeriet Öststötte-

muligheter och anvendelse Bilateral. Genom dessa två handlingar får man de

övergripande målen och nedbrytningen i varje sektor. Vilket gör att kontrollen av

den danska verksamheten mot uppsatsen är möjlig på ett bra sätt. För att ge

relevans och ytterligare djup åt målen har utvärderingen av stödet för perioden

1994-97 använts Danska utrikesministeriet Evalueringen af Öststötten 1994-97

sammanfattande redogörelse. Den ger ytterligare djup och förklaring i vissa frågor.

För att se det danska försvarsministeriets projekt har Fremtidens forsvar Beretning

av Danska Forsvarskommissionen 1997 bilagsbind 1 december 1998 använts. Den

ger en överblick vad gäller de danska insatserna för de baltiska försvarsmakterna

och deras fredsfrämjande insatser. Beredningen ger även förslag för framtiden som

man kan återfinna dels i den ovan redovisade strategin för 1998-2001 samt

landsprogrammen, även de ovan redovisade.

                                                
19 Regeringens handlingsplan for Danmarks bidrag til stötten til reformprocessen i Central og
Östeuropa i årene 1992-1994 September 1991. Udenrigsministeriet N.6.j.nr.400.e.9-3.
20Betänkande nr 1252 Danmarks internationale indsats rapport fra Finansministeriet, juni 1993
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Den tredje perioden beslutades det om 1997. Underlaget för den tredje perioden

grundar sig på regeringens nya överordnade strategi för öststödet21. Den löper

mellan 1998-2001. Strategin ger de övergripande målsättningarna och ligger till

grund för de första danska landvisa programmen för öststödet22. Vilka har använts

för att se de målsättningar som Danmark genomför i respektive baltiskt land.

Samtliga dokument är direkt knutna och utgivna, efter beslut i folketinget, av

utrikesministeriet som har koordinationsansvaret för genomförandet av det danska

öststödet till Estland, Lettland och Litauen. UM-tema Danmarks Baltikumspolitik

september 1998, nr 13. Är en sammanställning av utrikesministeriet och ger

huvuddragen i dansk Baltikumspolitik. Den är inte en handling som är styrande,

utan upplysande. En tidningsartikel av Kn Kristian Phil Lorentzen  projektofficer

vid Härens operative kommando i Karup PRINSENS nummer 6 sidan 4. November

2000, 19. Årgang. Kristian Phil Lorentzen har varit projektansvarig ansvarig de

senaste fem åren för  Danmarks insatser i samarbete med de tre baltiska staterna.

Källan är relevant och uppfyller både äkthet, närhet och tendens. Jeppe Winkel

Pedersen/Jens Christian Andersen danska utrikesministeriet. Deras brev ligger till

grund för Danmarks EU och NATO ståndpunkt som redovisas i uppsatsen. Deras

brev har sedan styrkts av de texter som förekommer av ovan redovisade handlingar.

Norge

Norge har varit det land som gett mig mest svårigheter vad gäller insamling av

underlag. Det har inneburit att jag har i perioden fram till den senaste strategin varit

hänvisad till att använda sammanställningar från norska utrikesdepartementet samt

nordiska ministerrådet och den norska Atlanthavskommittén. Varken den Norska

ambassaden i Stockholm eller Utrikesdepartementet i Oslo har kunnat presentera

det tidiga handlingsprogrammet från 1992 som förlängdes 1997 för att ersättas av

det sista handlingsprogrammet stöd till sökarländerna till EU. Dock ger

sammanställningarna från UD och nordiska ministerrådet samt den norska

                                                
21 Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Oeststoettens fremtid om regeringens overordnade strategi om
oeststoetten med saerlig vaegt på oestersoen maj 1997)
22 (Country operation programme for the Danish bilateral assistance to Lithuania year 2000,
published by the Royal Danish Ministry of Foreign Affairs 13 December 2000) (Country operation
programme for the Danish bilateral assistance to Estonia year 2000-2002), (Country operation
programme for the Danish bilateral assistance to Latvia year 2000-2001)
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atlanthavskommittén en samstämmig bild av det tidiga stödet till Estland, Lettland

och Litauen. Nedan redovisas de i undersökningen av Norges målsättningar med

stödet till Baltikum ingående dokumenten:

Norge och Baltikum Fra fortid til framtid är en sammanställning publicerad på

norska utrikesdepartementets hemsida och beskriver de övergripande riktlinjerna i

samarbetet mellan Norge och Baltikum. I materialet framgår de övergripande

målsättningarna med stödet fram till 1997.  Materialet får därmed anses följa den

norska officiella ståndpunkten.

Närmare Norden nordiskt Ministerråd, TemaNord är utgiven av vad som framgår

av rubriken det nordiska ministerrådet. Det är ett organ som upprättades 1971 som

ett samarbetsorgan mellan de nordiska ländernas regeringar. I denna publikationen

så gör rådet en granskning av sitt gemensamma arbete i närområdet. I och med

detta redovisar Norge översiktligt sina målsättningar för samarbetet mellan Central-

och Östeuropa.

Nordisk sikkerhet militärbalansen 2000-2001. Utgiven av norska

Atlanthavskommittén. Boken syftar till att illustrera militärbalansen i närområdet

och ge en beskrivning av inriktningen på de olika ländernas försvar i närområdet.

Boken ger en beskrivning av det norska försvarsdepartementets insatser på det rent

militära stödet samt det fredsfrämjande stödet till Estland, Lettland och Litauen

Norge och sökarländerna till EU är en handlingsplan för ökad kontakt och

samarbete mellan Norge och sökarländerna till EU. Detta dokument är den sista

utgivna handlingsplanen för samarbetet med länderna i Central- och Östeuropa.

Handlingsplanen ersätter den tidigare handlingsplanen som gavs ut 1992 och som

nämnts ovan. Dokumentet är utgivet av det norska utrikesdepartementet företräder

den norska regeringens syn på samarbetet med länderna i Central- och Östeuropa

från 2001 till 2006.

Harald Støren som arbetar på det norska Försvarsdepartementet med det militära

stödet till Baltikum. Han har bidraget med information avseende det militära stödet

samt NATO och EU medlemskapet.
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1.4 Avgränsningar och antaganden

Det är inte intressant att studera de baltiska staterna vad avser stöd förrän

Sovjetunionens upplösning och den frigörelse som det innebar för Baltikum. Valet

av 1991 som startår är att det var då ett flertal länder kände sig mogna att mer aktivt

ge stöd inom det säkerhetsfrämjande området. Dock tog det fram till 1993 innan

exempelvis militärt stöd blev aktuellt. Detta främst beroende av den tidigare ryska

förbandsnärvaron i Baltikum. Trupperna lämnade Baltikum mellan 1993-94 och det

blev först då möjligt att mer aktivt engagera sig i säkerhetsfrämjande frågor som

innefattade direkt militärt suveränitetsstöd, utan att detta skulle uppfattas av

Ryssland som provokativt.

Valet av 2001 som slutår för uppsatsen beror på att uppsatsen inte avser att belysa

framtida projekt och händelser utan avser stanna i nutid. Detta ger författaren

möjlighet att i vissa fall kontrollera utfallet av strategin i verkligheten.

Uppsatsen avgränsas till att endast beröra sektorer i samarbetet som har att göra

med det som ryms inom begreppet det svenska säkerhetsfrämjande stödet.

Uppsatsen kommer inte att behandla de projekt som EU genomför i de tre baltiska

staterna. Utan endast vad Sverige, Finland, Danmark och Norge har för inställning

till de tre baltiska länderna Estlands, Lettlands och Litauens eventuella medlemskap

i EU?

Uppsatsen kommer inte heller avhandla NATO-medlemskap för de tre baltiska

staterna annat än vad avser den inställning de nordiska länderna har  till ett

eventuellt stundande medlemskap och hur aktiv man är för detta skall ske.

Uppsatsen kommer inte att undersöka de baltiska staternas åsikter om det lämnade

stödet.

 Läsaren förutsätts att vara insatt i de baltiska ländernas historiska bakgrund.

1.5 Förkortningar

Se bilaga 1.
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1.6 Tidigare forskning

Vid påbörjandet av denna uppsats infinner sig alltid frågan om det finns tidigare

genomförda arbeten inom samma problemområde.  Vid den research som gjorts

innan och under skrivandet av denna uppsats har det inte framkommit någon

liknande studie med den här målsättningen.

Vid kontroll i skolans arkiv vad avser tidigare uppsatser/utredningar inom ämnet

har det ej funnits någon sådan att ta utgångspunkt i. Vid genomgången av de

ämnesområden och sökmotorer som finns att tillgå i skolans bibliotek och med den

handledning man kan få av bibliotekets personal har ingen sådan undersökning

kunna återfinnas. Dock finns det relativt gott om underlag där författare har tittat på

relationen ett nordiskt kontra ett baltiskt land eller kopplat mot de tre baltiska

länderna 23.

Vid de kontakter som har genomförts under den period som grundmaterialet för

uppsatsen insamlats, hösten 2000 till april 2001, har ingen gemensam nordisk

utredning kunnat återfinnas. Samtalen har varit  med ambassader,

försvarsdepartement samt utrikesdepartement. Det har då framkommit att inget land

själva har tagit fram ett underlag där man gör en komparativ studie med de nordiska

grannländerna. Däremot finns det i vissa fall studier där man sammanställt biståndet

över en tidsperiod i statliga offentliga utredningar24 eller i en annan form av

utredning. Vid frågan varför man ej valt att kontrollera eller jämföra med övrigt

nordiskt grannland har svaret oftast varit tidsbrist. Dock skall man inte med detta

säga att man inte har en uppfattning om varandras stöd. De nordiska länderna har

täta relationer och genomför många multilaterala projekt25 tillsammans vilket ger de

inblandade en bred uppfattning. Avslutningsvis har det dock inte framkommit några

utredningar där man gör en jämförelse av det nordiska säkerhetsfrämjande

biståndet.

                                                
23 Exempelvis har varje nordiskt land dels givit ut sin strategi och sedan följt upp den med en
utvärdering
24 Exempel SOU 1999:6 Effektivare totalförsvarsstöd i Österssjöområdet
ISBN 91-7610908-9
25 Exempel på detta är BALTBAT, BALTNET och BALTDEFCOL.
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1.7 Disposition

Inledningsvis kommer uppsatsen att systematiskt extrahera information ur det

insamlade materialet kopplat mot den uppställda problemformuleringen. Varje

avsnitt avslutas med en analys för det angivna temat. I analysen kommer de fyra

nordiska aktörerna granskas individuellt och kopplat mot varandra. Detta

förfaringssätt kommer att genomföras lika i  de sex teman som är angivna .

Därefter kommer de analyser som gjorts i respektive tema att sammanställas för att

kunna utvisa utveckling och tendenser genom den angivna tidsperiod som

undersökts. Detta steg utgör också ett avstamp mot att kunna presentera de svar

problemformuleringen kräver.

Uppsatsen kommer att avslutas med en diskussion och en presentation av de

nordiska ländernas inbördes förhållanden som inrymmer svar till frågeställningar

samt slutsatser. Det väsentligaste av uppsatsens uppbyggnad och slutsatser

formuleras till ett abstract som skall bli en del av uppsatsens frontsida.

2 Introduktion till de nordiska ländernas bistånd

2.1 Sverige

De svenska insatserna inom det här området är flera. Men för att se en kronologisk

ordning så bör man starta i det tidiga stödet vid 1990-talets början och därefter gå

stegvis framåt.  ”Svensk Baltikumspolitik syftar till att få alla parter att inse att det

ligger i deras egenintresse att betrakta de baltiska staterna som självständiga och

omistliga beståndsdelar av Europa.   Estlands, Lettlands och Litauens fortsatta och

stärkta självständighet, demokrati och ekonomiska utveckling utgör också ett

svenskt säkerhetspolitiskt intresse.  Regeringen ser som en viktig uppgift att bidra

till att upprätthålla stabiliteten i vårt närområde genom att verka för att minimera

friktion mellan de baltiska staterna och Ryssland26.” Med denna del tagen ur

regeringens proposition får man den övergripande känslan för det svenska stödet.

Det första skedet inleddes när de baltiska staterna återvann sin självständighet i en

process 1988-91.  Under denna tid återupptäckte Sverige grannfolken på andra

                                                
26 Regeringens proposition 1994/95:160 Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa P. 4:2.
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sidan Östersjön.  Ett omfattande stöd växte fram i det svenska samhället för

demokrati och självständighet i Estland, Lettland och Litauen.  Genom tidig

närvaro i Tallinn, Riga och Vilnius kunde Sverige lämna viktiga bidrag till den

baltiska frihetsrörelsen, även i tider när konflikterna skördade människoliv och en

positiv utgång var allt annat än säkrad.  Ett omfattande politiskt och ekonomiskt

samarbete grundlades.  Den 29 augusti 1991 kunde Sverige inviga ambassader i de

återigen fria baltiska grannländerna Estland, Lettland och Litauen. Under den andra

fasen 1991-1994 konsoliderade de baltiska länderna sin självständighet.  De

utvecklade moderna statsapparater, införde egna valutor och inledde en

genomgripande samhällsomvandling. Den 31 augusti 1994 var det ryska militära

uttåget från Baltikum i princip fullbordat.  Sverige följde noga förhandlingarna om

trupptillbakadragandet mellan Ryssland och de baltiska staterna 27. Under den tredje

fasen 1995-1998 som fastställdes i regeringens proposition (1994/95:160)

konstaterades det att ett flertal länder i forna Central- och Östeuropa har kommit

långt i att skapa ett demokratiskt samhällssystem och en fungerande

marknadsekonomi. Den fjärde fasen 1999-2001 togs fram i regeringens proposition

(1997/98:70). Då antogs regeringens förslag att samarbetet med central och

Östeuropa skulle fortsätta i ett nytt 3-årsprogram.

Sverige har i de steg som angivits ovan lagt fram program för samarbetet 1991,

1995, 1998. Dock var det först  perioden 1996/97-1998 som det fanns separata

strategier för hur  samarbetet med respektive  baltisk stat skulle genomföras. Dessa

strategier togs fram på nytt efter regeringens proposition (1997/98:70) och löper

tidsperioden 1999-2001. Syftet med att ta fram strategierna var att regeringen ville

att stödet skulle bli mer målinriktat för varje sektor28.

                                                
27 Ibid.
28 Landstrategi för Samarbetet med Estland, Lettland och Litauen. Landstrategi för Estland(1996-
98), Lettland(1997-98) och Litauen(1997-98) skall styra inriktningen på hela det svenska
utvecklingssamarbetet med länderna enligt tider i parantes. Sverige blev klara ett halvår senare med
Lettland och Litauen, därför löper avtalen mellan åren 1997-98.  Landstrategierna fanns inte under
perioden 1993-95 eller tidigare. Efter 1998 har tidpunkterna harmoniserats så de löper parallellt
1999-2001(3 år) för alla 3 länderna.  Om de haltande tidpunkterna,  mellan 1996-98,  påverkar
analysen, anges det i varje enskilt fall .
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2.2 Finland

Finlands säkerhetspolitik utgår från staternas rätt att välja sina egna

säkerhetsarrangemang. Finland deltar i det säkerhetspolitiska samarbetet och siktar

på att effektivisera det. Målet är att trygga utvecklingen mot ett enat Europa och att

stärka säkerhetsmiljön. Finland måste vid sin bedömning utgå från att den

säkerhetspolitiska verksamhetsmiljön i Europa är i ständig förvandling29.

Finland har aktivt stöttat den politiska och ekonomiska förändringsprocessen på

1990-talet i Central- och Östeuropa. Närområdessamarbetspolitiken, som uppkom

ur ett särskilt behov att stöda en balanserad samhällelig utveckling i Estland,

Lettland och Litauen samt att skapa ett för de nya förhållandena anpassat nätverk

för samarbetet mellan Finland och de ryska områden som gränsar till Finland, har

under 1990-talet utvecklats till en viktig del av Finlands utrikespolitik och det

ekonomiska samarbetet.

Genom närområdessamarbetet främjar man goda grannelagsförhållanden mellan

Finland och samarbetsstaterna och bidrar till att förhindra spridningen av för

Finland negativa fenomen såsom att lindra miljö- och kärnsäkerhetsrisker samt att

hindra utbredningen av organiserad kriminalitet och smittosamma sjukdomar.

Finland stödjer utvecklingen av administrationen och marknadsekonomins

strukturer inom sitt närområde i syfte att främja stabilitet, välstånd, jämlikhet och

samhällsfred. Genom att stödja den politiska och ekonomiska förändringsprocessen

påverkar man  utvecklingen av medborgarsamhället samt på att befästa demokrati-

och rättsstatsprincipen. Genom samarbete skapar man en grund för utvecklingen av

ekonomiskt samarbete och handel.

De av regeringen för åren 1993, 1996 och 1999 godkända

verksamhetsstrategierna 30 har styrt förverkligandet av närområdessamarbetet. De

politiska riktlinjerna för verksamheten har sedan år 1996 fastställts i det av

statsministern ledda ministerutskottet för närområdessamarbete. Den finländska

                                                
29 Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar Statsrådets redogörelse till riksdagen
17.3.1997 ISBN951-53-1278-7 Oy Edita Ab Helsingfors 1997 P 1. Den säkerhetspolitiska
verksamhetsmiljön
30 Finland har till skillnad från Sverige inte tagit fram separata landstrategier utan hela stödet
behandlas i en Strategi.
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insatsen har omfattat projekt inom miljö-, energi-, kärnsäkerhets- och

skogssektorerna, utvecklingen av landsbygden och under de senaste åren stöd för de

baltiska ländernas medlemskap i EU. I praktiken deltar alla ministerier i

närområdessamarbetet samt de underställda centrala ämbetsverken och andra

inrättningar. Även aktörerna på det regionala- och lokala planet har en central roll

för att förverkliga närområdessamarbetet. Samarbetet har haft en positiv roll för att

utveckla samarbetet mellan myndigheter i Finland och i Baltikum samt i Finland

och Ryssland.  För att förverkliga samarbetet förutsättes att parterna förbinder sig

till gemensamma projekt. Med Estland ingicks ett samarbetsavtal i juni 1993. Vid

årligen avhållna samarbetsförhandlingar kommer man överens om samarbetet med

Lettland och Litauen. Genom det finländska närområdessamarbetet har man strävat

efter att styra Europeiska unionens, de internationella finansieringsinstitutionernas

och de internationella organisationernas verksamhet till närområdena 31.

2.3 Danmark

Danmark har genom åren visat ett starkt engagemang vad avser stöd till de forna

östblocksstaterna. Med det innefattas inte bara Estland, Lettland och Litauen utan

även Polen och Ryssland. Biståndet/stödet har varit av både politisk och

ekonomiskt karaktär. Danmarks övergripande mål med stödet är att stödja en

utveckling mot moderna demokratier och en fungerande marknadsekonomi.

Danmarks egenintressen i denna utveckling är för det första en politisk önskan att

säkra den politiska stabiliteten runt Danmarks gränser, som i stort består i att de

baltiska staterna fortsatt är självständiga stater.  För det andra att Danmark har

grannländer med väl fungerande marknadsekonomier. För det tredje ett folkligt stöd

i Danmark för att förbättra levnadsvillkoren för människorna i de anliggande

grannländerna, särskilt att bistå vid förändringen av de gamla samhällssystemen.

Danmark ser detta som en del i ett bredare säkerhetsperspektiv där man ser de

ovanstående målen som viktiga för att undvika att det på nytt uppstår militära hot i

närområdet. Det är viktigt att säga att Danmark inte ser detta som en uppgift man

kan lösa själva utan att det skall ske med övriga nordiska samarbetspartner och

                                                
31 Verksamhetsstrategi för Finlands närområdessamarbete Maj 2000 sid. 4-5Finska
utrikesministeriet. Östlinjen Enheten för Närområdessamarbete ITÄ-24.
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institutioner. För att agera i ett bredare säkerhetsperspektiv så måste man kunna

använda ett antal olika instrument för att nå dit. Under ges en kort inblick i den

danska verktygslådan. På den militära sidan betyder det att förutom att kunna agera

i de traditionella danska försvarsuppgifter så innebär det nu att man kan utöka detta

till militärt samarbete i Europa. Försvaret har därmed nya uppgifter att vara med i

att bygga upp civilt och demokratiskt kontrollerade försvarsmakter i  de Central-

och Östeuropeiska länderna, där de baltiska staterna är en viktig del. Försvarets del

i öststödet startade 1993.

På den civila sidan innebär detta ett arbete som sträcker över att undvika etniska

konflikter, bygga upp fungerande institutioner till att vara med att utveckla

ländernas förmåga att integreras i EU. Danmark ser att integreringen av de baltiska

staterna i de västliga samarbetsstrukturerna (EU, NATO, OSSE) som en viktig

utvecklingsfaktor. Ett annat område som är viktigt att lyfta fram men som inte

berörs i uppsatsen är att stora delar av stödet går till miljöförbättrande arbete.32

Stödet har varit indelat i stort i tre stycken perioder som är aktuella att nämna här.

Den första perioden beslutades det om 1991 och den sträcker sig mellan 1992-94. I

det beslutet  bestämdes det att stödet även skulle omfatta de baltiska staterna 33. Den

andra perioden beslutades det om 1993 och den löper mellan 1994-97. Då

bestämdes det att stödet(projekt) skulle bedrivas sektorsvis och administreras av det

departement som projektet hamnade under. En decentraliserad form av stöd. Den

tredje perioden beslutades det om 1997 och den löper mellan 1998-2001. Där

beslutades det att en gemensam överordnad strategi skulle tas fram för att samordna

verksamheten, särskilt med den utökade koncentreringen på en anpassning av de

baltiska ansökarländerna till EU:s utvidgning. 1997 års stöd har en särskild

inriktning på Baltikum. Denna anpassning med en överordnad strategi gör även att

                                                
32 UM-tema Danmarks baltikumpolitik  september 1998, nr 13, sid. 6-7. Fremtidens forsvar beretning
fra Forsvarskommissionen af 1997 bilagsbind 1, bilag 3 sid. 3-4.
33 Regeringens handlingsplan for Danmarks bidrag til stötten til reformprocessen i Central og
Östeuropa i årene 1992-1994  September 1991. Udenrigsministeriet N.6.j.nr.400.e.9-3
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övriga program koordineras bättre. Försvarsministeriets projekt ligger utanför det

som nämnts ovan och genomförs inom försvarsbudgeten34.

2.4 Norge

Norge har administrerat stödet mellan 1992-1999 genom regeringens

handlingsprogram för Östeuropa35. Programmet förlängdes 1997 och kallades då

Samarbetsprogrammet för Central- och Östeuropa. Den huvudsakliga skillnaden

var att man nedtonade stödet till Polen och överförde det till de baltiska staterna,

viket innebar att stödet gick från 20- till 30 %36.  De baltiska staterna Estland,

Lettland och Litauen har ur det totala stödet erhållit 25-30%. För att få perspektiv i

mer reella termer så är det norska stödet 1/5 av Danmarks respektive 1/5 av

Sveriges stöd och mindre än hälften av det finska bilaterala stödet37.

Samarbetsprogrammet med Central- och Östeuropa är Norges viktigaste instrument

för att stimulera långsiktigt samarbete med länderna i denna region. Geografiskt

prioriterar man idag nordvästra Ryssland med tyngdpunkt i Barentsregionen , samt

de tre baltiska staterna38.

De övergripande målsättningarna med samarbetsprogrammet  är att bidra till

omställningsprocessen för att nå demokratiska styrelseformer och en bärkraftig

marknadsorienterad ekonomi. De fyra huvudposterna för samarbetsprogrammet

består av 1:Demokratiutveckling, 2:Miljövård, 3:Atomsäkerhet, 4:Projektsamarbete

(Bl.a. näringslivsutveckling, infrastruktur, utbildning och forskning, hälso- och

socialsektorn)39.

Stödet samordnas av det norska Utrikesdepartementet och arbetet skiljer sig från

norskt traditionellt bistånd genom att man vill trycka på att det är ”från-folk-till-

                                                
34 Danska utrikesministeriet Evalueringen af Öststötten 1994-97 sammanfattande redogörelse sid. 5-
6, 10. Internet http://www.um.dk/udenrigspolitik/ oesteuropa/ oeststoette/ evaluering/index.asp
2001-03-21
35 Närmare Norden nordiskt Ministerråd, TemaNord 2000:530 ISBN 92-893-0447-2 sid.  23.
36 Norge och sökarländerna till EU, En handlingsplan för ökad kontakt och samarbete mellan Norge
och sökarländerna till EU, Utenriksdepartementet, 28. mars 2001. Sid. 2-4
http://odin.dep.no/ud/norsk /publ/rapporter/032091-220009/index-hov004-b-f-a.html
37 Ibid. Sid. 48
38 Ibid. Sid. 2-4
39 Närmare Norden nordiskt Ministerråd, TemaNord 2000:530 ISBN 92-893-0447-2. Sid. 24
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folk-program, som bygger i huvudsak på bilateralt samarbete som sker på alla

nivåer och innefattar företag, instutioner och departement 40.

Samarbetsprogrammet som hanterar Central- och Östeuropa togs fram i början av

1990-talet och har löpt oförändrat fram till nu. Efter årskiftet 2001 lanserade Norge

en ny strategi (Norge och sökarländerna till EU) med fokus på blivande EU-

kandidater. Den fokuserar Norges insatser, kopplat mot de som ingick i det tidigare

samarbetsprogrammet, samt övriga kandidater till EU. Strategin ersätter den gamla

och skall börja verka från 200141. Strategin har målsättningen att underlätta EU-

inträde för kandidatstaterna däribland Estland, Lettland och Litauen42. Den nya

strategin kommer inarbetas i den omfattning den berör aktuell tidsperiod för

uppsatsen. Det är viktigt att poängtera på det sätt NORGE ser Central- och

Östeuropa som en större enhet och att Baltikum är en endast del av detta. Från

norsk sida nämns det att man inte har haft specifika strategier/handlingsprogram

som hanterar Baltikum eller specifika strategier/handlingsprogram som hanterar

Estland, Lettland och Litauen separat under tidsperioden 1991-200143. I den strategi

som kommer nu Norge och sökarländerna till EU sker det en klar förändring. Där

kommer man från övergripande mål för varje land under 2001 att ta fram landvisa

handlingsprogram. Syftet är att Norge anser att behovet per land vad avser

anpassning till EU är så differentierat så det är påkallat att göra separata

landprogram44. Det är också relevant att se på stödet rent storleksmässigt. Som det

redovisas ovan så agerar Norge med betydligt mindre andel för stöd till Baltikum

än de övriga nordiska länderna.

                                                
40 Ibid. Sid.  24
41 Citat ur förordet: Norge och sökarländerna till EU, En handlingsplan för ökad kontakt och
samarbete mellan Norge och sökarländerna till EU, Utenriksdepartementet, 28. mars 2001
 http://odin.dep.no/ud/norsk/publ/rapporter/032091-220009/index-dok000-b-n-a.html,
” -Samarbeidsprogrammet for Sentral- og Øst-Europa, som ble utarbeidet tidlig på 1990-tallet, har
vært et viktig redskap i utformingen av den norske innsatsen. Situasjonen i dag er imidlertid svært
ulik i Russland og i søkerlandene til EU. Det gjør det naturlig å gjennomgå den norske innsatsen
framover og definere målene mer spesifikt.”
42 Norge och sökarländerna till EU, En handlingsplan för ökad kontakt och samarbete mellan Norge
och sökarländerna till EU, Utenriksdepartementet, 28. mars 2001
 http://odin.dep.no/ud/norsk/publ/rapporter/032091-220009/index-dok000-b-n-a.html,
43 Uppgifterna är ur ett brev från  Harald Støren som arbetar på det norska Försvarsdepartementet
må 2001-02-26 kl 10:19 [Harald.Storen@fd.dep.no]
44 Norge och sökarländerna till EU, En handlingsplan för ökad kontakt och samarbete mellan Norge
och sökarländerna till EU, Utenriksdepartementet, 28. mars 2001 Sid. 1
 http://odin.dep.no/ud/norsk/publ/rapporter/032091-220009/index-hov006-b-f-a.html
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3 Tema 1: Säkerhetspolitisk kompetens

3.1 Bakgrund

För att belysa vilka faktorer som kommer att värderas inom respektive tema,

används denna inledande bakgrund för att kort ge en översiktlig bild av dessa

faktorer. Säkerhetspolitisk kompetens omfattar en rad åtgärder som bidragande land

kan använda för att öka det mottagande landets förmåga att agera utåt mot övriga

nationer. De faktorer som kan lyftas fram som delmoment under det här temat är

följande åtgärder. Finansiering för att deltaga i internationella möten samt

diplomatutbildning, nationell säkerhetspolitisk kompetensutbyggnad, t.ex.

etablerande av forskningsinstitut. Stödet till forskning och akademisk uppbyggnad45

är av vikt för att kunna agera rationellt på den internationella arenan. Öka förmågan

till folkrättslig kompetens samt ett aktivt deltagande i och förståelse för

internationella avtal och förhandlingar46.

En annan faktor som kommer att behandlas under detta tema är respektive nordiskt

lands inställning till de tre baltiska staternas strävan efter medlemskap i EU och i

NATO. Detta för att se från hur aktivt detta stöd kan vara, över en neutral hållning,

till en aktiv motverkan av ett medlemskap i någon av ovan nämnda organisationer.

Varje landavsnitt under detta tema innehåller inledningsvis ett stycke där varje

lands stöd inom ramen för temat säkerhetspolitisk kompetens redovisas. Därefter

redovisas  förhållandet mellan de nordiska länderna och biståndet kopplat till EU

och NATO.  Avsnittet avslutas med en sammanfattning och slutsatser.

3.2 Sverige

Stödet 1990-1994: Det svenska samarbetet med Estland, Lettland och Litauen var

inledningsvis inriktat på suveränitetsstöd, där detta området är en viktig bit för att

de mottagande länderna skall kunna agera som stater och hävda sin självständighet

på den internationella diplomatiska arenan. Stödet var därför inriktat mot att

finansiera de nya staternas deltagande i internationella möten samt att bygga upp

deras diplomatiska förmåga. Efterhand har verksamheten allt mer riktats in mot

                                                
45 Forskning runt demokratiska system och statskunskap.
46 Regeringens proposition 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete sid. 23-24
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nationell säkerhetspolitisk kompetensuppbyggnad, t.ex. stöd till etablering av ett

säkerhetspolitiskt institut i RIGA47.

1995-98: Stödet vad avser kompetensutbyggnad definieras på följande sätt i alla tre

strategierna (1996/97-1998). ”Utvecklingssamarbetet mellan angiven tidsperiod

skall inriktas på tekniskt samarbete för stöd till reformprocessen inom olika

samhällssektorer. Det tekniska samarbetet skall inriktas på strategiska insatser för

främst kunskapsöverföring och institutionsutveckling. Det bör ges stöd till

verksamheter som bedrivs under litauiskt (estniskt och lettiskt48) huvudansvar och

det begränsas till sådana resursinsatser som, när det gäller kompetens och

kapacitet, som saknas på litauisk sida. De senaste årens utveckling mot större

insatser över 1-3 år för institutions- och systemutveckling bör fortsätta. Insatser

som efterfrågas av den litauiska, estniska och lettiska  regeringen och bör

övervägas för svenskt stöd är bl.a. utbildning i förhandlingsteknik inför

medlemskapsförhandlingarna, stipendier för studier i EU lagstiftning, spridandet

av EU-information till allmänheten, identifiering av stöd inom tredje pelarområdet

och hjälp med översättningsarbetet49.

1999-2001: Sverige bör även i fortsättningen stödja den säkerhetspolitiska

kompetensuppbyggnaden i Estland, Lettland och Litauen. Det bör ske genom stöd

till forskning och utbildning på akademisk nivå, dels genom en bred dialog och

genom konkreta åtgärder verka för en djupare förståelse av det vidgade

säkerhetsbegreppet50. Det stöd som nämns i det tidigare avsnittet 1995-98  för att

stödja EU inträde för de baltiska staterna fortsätter även genom denna period. Det

som särskilt lyfts fram i den här perioden är att det svenska bilaterala stödet bör

kompletteras och samordnas med insatser från bl.a. EU, FN-organ och

världsbanken. En annan aspekt som är viktig att lyfta fram är att allt samarbete med

                                                
47 Regeringens proposition 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete sid. 23-24
48 Observera att det är exakt lika text i alla tre strategierna på detta området. Denna behandling av
länderna återspeglas i dessa tre dokument i stort.
49 Landstrategi för utvecklingssamarbetet med Lettland 1997-98 Regeringsbeslut II:10 1996-12-12
UD96/1835/EC Bilaga till regeringsbeslut 1996-12-12 sid. 4-5 1.Främja en säkerhetsgemenskap .
Landstrategi för utvecklingssamarbetet med Estland 1996-98 Regeringsbeslut 25 U 11 1996-03-28,
Bilaga till regeringsbeslut 1996-03-28 sid. 4-5 1.Främja en säkerhetsgemenskap.
Landstrategi för utvecklingssamarbetet med Litauen 1997-98 Regeringsbeslut II:11 1996-12-12
UD96/1834/EC Bilaga till regeringsbeslut 1996-12-12 sid. 4-5 1.Främja en säkerhetsgemenskap
50 Regeringens proposition 1997/98:70.
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de baltiska staterna skall präglas av ett jämnställdhetsperspektiv. Med det menas att

man skall lägga särskild vikt vid könsrollen51.  Till verksamheten hör även att

stärka kunskapen om samt tolkningen av olika nedrustningsavtal, Wiendokument

och ickespridningsavtal samt rådgivning om genomförande av militära åtaganden

inom OSSE. Det är viktigt att den folkrättsliga kompetensen stärks och byggs upp

på en bred bas52.

EU-NATO: Den svenska hållningen vad avser EU och NATO medlemskap kan

sammanfattas enligt följande. Sverige stöder aktivt i sina handlingsprogram en

utvidgning av EU, där de tre baltiska staterna skulle vara tre nya medlemmar. Det

innebär att Sveriges stödåtgärder riktas mot de områden som är  viktiga för att de

baltiska staterna skall kunna godkännas som nya medlemmar. Vad avser de tre

baltiska staterna och NATO så intar Sverige en neutral hållning där man varken

stödjer eller motverkar denna vilja från de tre baltiska länderna 53.

3.3 Finland

Stödet: Finlands stöd/bistånd inom temat har i huvudsak varit fokuserat till ett land,

Estland. Tendensen vad avser stödets utveckling är lika genom alla tre sektorerna

där Finland redovisar sitt stöd(Gåvobistånd, administration och suveränitetsstöd).

Dock kan en svängning mot en jämnare fördelning mellan de tre baltiska staterna

börja skönjas vid 1995-96. 1997-1999 har en utjämning av stödet skett mellan

Estland, Lettland och Litauen, men fortfarande dominerar Estland klart över de

andra två .54

Perioden fram till 1993. Med sitt handlingsprogram för Central och Östeuropa vill

Finland främja utvecklandet av mottagarländernas politiska system på den

parlamentariska demokratins grund samt en balanserad övergång till

marknadsekonomi. Dessutom vill man reducera eller förebygga vissa från Finlands

synpunkt direkt eller indirekt negativa eller hotande fenomen. I detta

                                                
51 Landstrategi Lettland UD 1999/1050/EC P: 5.3. Landstrategi Estland UD 1999/1049/EC P:5.3.
Landstrategi Litauen UD 1999/1051/EC P:5.3
52 Regeringens proposition 1997/98:70
53 Telefonintervju med Hanna Jangert departementssekreterare UD enheten för Central- och
Östeuropa  2001-02-20
54 Sammanställning av bistånd från finska utrikesministeriet. Skickat av Sari Kantola enheten för
närområdessamarbete ITÄ-24
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handlingsprogram är de baltiska länderna ett prioriterat område framför övriga

Central och Östeuropa/Ryssland. Under den inledande perioden undertecknade

Estland och Finland ett samarbetsavtal55där dock Lettland och Litauen lämnades

utanför. Detta samarbetsavtal speglar också fördelningen av stödet som till 80%

gick till Estland.

Det direkta stödet för att utveckla den säkerhetspolitiska kompetensen ser ut på

följande sätt. Det finska utrikesministeriet(UM) har för Estlands utrikesministerium

ordnat utbildning i rättsliga och konsulära frågor samt bistått i organisations-,

kommunikations- och arkiveringsfrågor samt med tekniska säkerhetsarrangemang.

Tjänstemän från Estlands utrikesförvaltning har praktiserat vid Finlands UM.

Dessutom har Estland och Lettlands beskickningar i Helsingfors erhållit

ekonomiskt understöd. Finland har också avdelat resurser för att renovera och

anskaffa beskickningsbyggnader för de baltiska staterna. Finland finansierade även

de baltiska ländernas deltagande i konferenser utomlands56.

För perioden 1993-1995 följdes de principer som redovisats under perioden fram

till 1993.

Vad avser stödet för 1996-1999 är det värt att poängtera att Finland har särskilt

markerat att det genomförs i enlighet med finsk utrikespolitik och i enlighet med de

målsättningar som godkänts gemensamt av EU. Fortsatt understryker man i

målsättningen på att de baltiska staternas förvaltning skall stärkas. En annan

förändring som betonas i 1996 års strategi är att utvecklingen i mottagarländerna

har accelererat. Det innebär att nya arbetsformer måste utvecklas och ansvaret för

denna utveckling ligger hos mottagarländerna själva. Man vill därför från finsk sida

betona att anvisningarna i denna strategi skall uppfattas som verksamhet under en

övergångsperiod.

Arbetet skall inriktas på att utöka det påbörjade samarbetet mellan förvaltningarna i

Finland och mottagarländerna. Fokus skall vara på att öka kompetensen i

                                                
55 Detta samarbete sker i en finländsk och estnisk samarbetsgrupp. Denna grupp skall godkänna
samarbetsavtalen.
56 Finlands handlingsprogram för Central- och Östeuropa September 1993. Sid. 1, 2, 3, 11-13.
Finska Utrikesministeriet Handelspolitiska avdelningen, Enheten för Östeuropa och Östra
Centraleuropa, HPA-55
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mottagarländerna för att kunna anpassa sig mot EU och på ett samarbete med andra

internationella organisationer såsom bl.a. FN. Ett annat viktigt område är att närma

de baltiska ländernas lagstiftning och beslutande organ så att ett inträde i EU skall

underlättas. En intressant del i denna strategi är slutligen att Finland beslutar att det

skall upprättas fleråriga program inom respektive stöd/biståndsområde. Detta beslut

främjar långsiktighet och handlingsfrihet för de olika myndigheter som skall

genomföra stödet57.

Perioden 1999-2001. Finland konstaterar 1998 i utvärdering58 för biståndet/stödet

att utvecklingen i de baltiska länderna går fort framåt. Det innebär att man  finner

att en anpassning måste ske innan den nya strategi som skall skrivas år 2000

skapas59. Finland är noga med att betona att allt bilateralt stöd sker i koordinering

med EU och andra bidragsgivare i de baltiska staterna. Finland betonar att efter

1999 skall stödet fördelas lika mellan Estland, Lettland och Litauen60.

Finland fortsätter att bygga upp förvaltningen och staternas förmåga till att agera

både inrikes och utrikespolitiskt. Ett arbete där stödet sker specifikt mellan de

finländska och de mottagande ländernas sektorer. Fungerande administrativa

strukturer, ett smidigt och pålitligt förvaltningsförfarande och lagenlighet vad avser

myndighetsbeslut är delar som särskilt betonas. Finland gör detta genom ett

samarbete där utbildning, tekniskt bistånd, seminarier och expertutbyte används

som arbetsmetoder. Finland lyfter i den senaste strategin även fram vikten av att

jämställdheten mellan könen skall genomsyra allt arbete61.

EU-NATO: Finlands syn på NATO respektive EU-medlemskap kan ses ur följande

perspektiv. Finland anser att det är upp till varje enskilt land att välja sitt lands

säkerhetsarrangemang. Baserat på OSSE principen, så tar Finland en ståndpunkt där

man varken är för eller emot något lands vilja till ett NATO-medlemskap. Finland

                                                
57 Åtgärdsprogram för Central och Östeuropa. Finlands verksamhetsprinciper för Central och
Östeuropa 1996 . Utrikesministeriet Handelspolitiska avdelningen. Antagna av regeringens utrikes
och säkerhetspolitiska utskott 10.5.1996 sid. 0-5.
58 Årsrapport 1998 Mål, implementering och framtida utsikter för Samarbetet mellan Finland och
Närområdet. Finska utrikesministeriet Avdelningen för Central och Östeuropa. Förord.
59 Årsrapport 1998 och verksamhetsstrategin 1999 och 2000 används därför tillsammans i denna del.
60 Verksamhetsstrategin för Finlands närområdessamarbete; Översyn 8.3.1999. Östlinjen enheten
för  närområdessamarbete ITÄ-24 sid. 7
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stöder NATO´s princip ”OPEN DOORS” som ett viktigt element för stabilitet och

säkerhet i Europa. Under närvarande omständigheter anser Finland att stabiliteten i

norra Europa bäst tjänas genom alliansfrihet. Finland har uppmärksammat och

anser det viktigt att NATO, vid en utvidgning, tar hänsyn till effekterna för den

övergripande säkerheten i hela Europa.62

Vilken är då Finlands hållning till EU-medlemskap för de baltiska staterna? Finland

understryker vikten av EU-medlemskap framför ett NATO-medlemskap. Den

främsta anledningen till detta är att Finland understryker vikten av EU som en

organisation som minskar spänningar och ökar stabiliteten i regionen63. Finland

understryker vikten av principerna för anpassning och differentiering vad avser

medlemskap. Det är avgörande att varje kandidatland undersöks efter objektiva

kriterier och efter sin mognadsgrad64. Finland stödjer de baltiska ländernas

medlemskap, så fort de är redo för ett sådant.

3.4 Danmark

Stödet: Danmark engagerade sig omedelbart i de tre baltiska staternas strävan efter

oberoende. Redan samma månad som de tre förklarade sig självständiga 1991, så

etablerade Danmark åter diplomatiska förbindelser med Estland, Lettland och

Litauen. Danmark var det här skedet starkt inriktade på miljöförbättrande arbete

främst i Polen och Ungern och det fanns inte någon direkt handlingsplan för ett stöd

till de baltiska staterna. De tre baltiska staterna hamnade därför under de program

som användes för stöd till andra länder i Central- och Östeuropa65, när Danmark

utvidgade programmen så att de även omfattade de tre baltiska staterna. Stödet

koordinerades på allvar först 1993 när Danmark tog fram ett sektorsindelat stöd

som sköttes av respektive departement och statlig myndighet. Utrikesministeriet

                                                                                                                                       
61 Verksamhetsstrategin för Finlands närområdessamarbete; Maj 2000. Östlinjen enheten för
närområdessamarbete ITÄ-24 sid. 5, 9, 10-12.
62 Brev från Tuomas Koljonen Assistant Desk Officer Ministry for Foreign Affairs of Finland
Security Policy Unit 2001-02-22 09:05
63 Tal av Karolina Honkanen Finnish Institute of  International affairs The Security Arcitecture of
Northern Europe. sid. 3
64 Brev från Merja Huovinen Ministry for Foregin Affairs Unit for Central and South-Eastern
countries 2001-02-22 09:42
65 Regeringens handlingsplan for Danmarks bidrag til stötten til reformprocessen i Central og
Östeuropa i årene 1992-1994  September 1991. Udenrigsministeriet N.6.j.nr.400.e.9-3. Sid. 3-4
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handlade denna samordning av stödet66. Det är ett av de tre danska huvudområdena

som kommer att behandla detta tema säkerhetspolitisk kompetens. I Danmark så

handläggs detta under rubriken tekniskt och administrativt bistånd/program och

demokrati och suveränitetsstödet, där det senare får anses ligga under den första

rubriken. Det innefattar bistånd till uppbyggandet av kompetens i centrala och

lokala förvaltningar i syfte att ge en effektiv offentlig förvaltning, vilket leder till

stabilitet och förenklar samarbetet till andra länder. I detta ligger också

demokratiseringsprocessen som en viktig del, d.v.s. att verksamheten i stort skall

präglas av demokrati. Med det menas vår nordiska syn på demokratibegreppet67.

För att handlägga demokratifrågor så inrättade danskarna redan 1990 en

demokratifond 68 som handlägger och fördelar stöd för frågor som rör allt från

mänskliga rättigheter till fungerande rättskydd och institutioner.

Under 1993 så startades det under Östersjörådets paraply en Eurofaculty. Denna

syftar till att skapa kunskap inom områdena juridik, offentlig förvaltning,

statskunskap och slutligen ekonomi. Danmark deltar aktivt med resurser för att

driva program vid universiteten i Riga, Tartu och Vilnius69.

Under 1994 så igångsattes det 27 projekt under denna huvudrubrik där inte alla

projekt på något sätt berör just det här temat. Utan de kommer igen under andra

teman längre ned. Men den decentraliserade formen för verksamhet så hamnar

fokus för detta tema på det danska utrikesministeriet. Arbetet har varit inriktat på att

utbyta erfarenheter och experter samt genom att utbilda personal  på plats öka de

baltiska ländernas förmåga. Genom att göra detta på bred front och på många nivåer

samtidigt skapas också möjligheter att få en demokratisk prägel på verksamheten.

Det är viktigt att nämna att försvarets verksamhet inte hamnar under dessa

                                                
66 Danska udenrigsministeriet Öststötte-muligheter och anvendelse, Grundlaget sid. 1-2.
http:/www.um.dk/udenrigspolitik/oesteuropa/oeststoette/oesttoette/kap2.asp
67 Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Oeststoettens fremtid om regeringens overordnade strategi om
oeststoetten med saerlig vaegt på oestersoen maj 1997. Sid. 24
68 Regeringens handlingsplan for Danmarks bidrag til stötten til reformprocessen i Central og
Östeuropa i årene 1992-1994  September 1991. Udenrigsministeriet N.6.j.nr.400.e.9-3. Sid. 31
69 Danska utrikesministeriet Evalueringen af Öststötten 1994-97 sammanfattande redogörelse sid.
21. Internet http://www.um.dk/udenrigspolitik/ oesteuropa/ oeststoette/ evaluering/index.asp 2001-
03-21.
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sektorsprogram utan det handlägges separat av försvarsministeriet och deras

försvarsbudget70.

1996 så började Danmark inrikta sitt stöd på att förbereda mottagarländerna på ett

EU medlemskap. Det innebar att 1997 så infördes FEU-programmet71 vilket är

inriktat på att aktiviteterna skall koordineras så att ett EU-medlemskap underlättas.

Den gamla teknisk-administrativa stödet upphörde därmed och FEU-programmet

tog över.  Stödet innebär konkret att Danmark genomför, träning av tjänstemän,

bistår med experter för rådgivning, utstationering av danska rådgivare på plats i

Baltikum. Arbetet stärker institutioner både på lokal och regional nivå72.

Danmark har fortsatt driva det EU inriktade programmet FEU och det pågår

fortfarande med den ovanstående inriktningen. Den förändring som skedde i övrigt

1997 var att Danmark tog fram en övergripande strategi som nämnts ovan. Syftet

var att knyta ihop det decentraliserade stödet som uppfattats som för spretigt och

indelat i för små enheter. Med den övergripande strategin så togs det 1999-2000

fram enskilda program för de tre baltiska staterna. Programmen är individuellt

anpassade till varje lands önskemål och behov. Det är därför intressant att se

skillnaden i detta mellan Sverige och Danmark, där de svenska strategierna för

varje land i stort är en kopia på det andra landet med ett ändrat landsnamn.

Danmarks strategier liknar inte detta mönster utan behandlar de tre separat73.

Stödet bedrivs fortsatt inom de tre länderna enligt principen för demokrati- och

institutionsbyggning under FEU.

 EU-NATO: Danmark har följande inställning till de tre baltiska staternas

önskemål om medlemskap i EU och NATO. Danmark stödjer utvidgningsprocessen

i EU under de premisser Sverige driver frågan under sitt  halvår som

ordförandeland. Danmark och Sverige måste anses som de två länder som aktivast

                                                
70 Ibid sid. 21.
71 EU-foertiltraedelseprogrammet.
72 Danska udenrigsministeriet Öststötte-muligheter och anvendelse, Grundlaget sid. 54-56
http:/www.um.dk/udenrigspolitik/oesteuropa/oeststoette/oesttoette/kap4.asp
73 Country operation programme for the Danish bilateral assistance to Estonia year 2000-2002,
http:/www.um.dk/udenrigspolitik/oesteuropa/oeststoette/estonia. Country operation programme for
the Danish bilateral assistance to Latvia year 2000-2001,
http:/www.um.dk/udenrigspolitik/oesteuropa/oeststoette/latvia. Country operation
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driver frågan om en utvidgning som omfattar de nuvarande kandidatländernas

strävan till EU-medlemskap74.

Danmarks inställning till ett NATO-medlemskap för de tre baltiska staterna är

enligt följande. Danmark fortsätter att stödja de tre ländernas strävan till

medlemskap i NATO enligt den ”öppna dörrens princip”.   Från dansk sida arbetar

man för att ett beslut skall fattas i NATO år 2002 som har avsikten att

utvidgningsprocessen skall drivas vidare mot en utvidgning75.

3.5 Norge

Stödet: Norge har en gemensam målsättning för alla tre baltiska staterna under

1990-talet. Det innebär att insatserna från de norska departementena och

institutionerna agerade efter en rammålsättning som ej var direkt anpassad för de tre

baltiska staterna utan för hela Central- och Östeuropa.

Delprogrammet som detta tema omsluter är i det norska samarbetsprogrammet som

sträcker sig från 1992 till nu: demokratiutveckling. Delmålsättningarna som styrt

verksamheten för stödet är enligt följande: Att bidra till att förstärka den

demokratiska styrelseformen genom konkreta åtgärder och projekt, som befrämjar

politisk mångfald och fria val, rättsliga principer, och respekt för grundläggande

mänskliga rättigheter inklusive jämställdhetsfrågor76.   Konkreta exempel kan vara

kurser där norska politiker delar med sig vad avser erfarenhet med demokrati och

flerpartisystem. Det kan också vara hur parlamentariska system fungerar med

maktfördelning, gränsskikt mellan olika myndigheter, skillnad mellan politik och

administration och slutligen oppositionens roll77.

I den sista strategin, Norge och sökarländerna till EU(2001), så får informationen

till sökarländerna om EES och de rättigheter och förpliktelser som  parterna ålägges

att följa en betydande roll. Skydd av minoriteter och uppehållande av mänskliga

                                                                                                                                       
programme for the Danish bilateral assistance to Lithuania year 2000, published by the Royal
Danish Ministry of Foreign Affairs 13 December 2000
74 Underlag ur ett brev från  Jeppe Winkel Pedersen/Jens Christian Andersen danska
utrikesministeriet  jensan@stose.um.dk jepped@stose.um.dk 2001-03-02 14:08
75 Ibid.
76 Närmare Norden nordiskt Ministerråd, TemaNord 2000:530 ISBN 92-893-0447-2 sid.  23.
77 Norge och Baltikum Fra fortid til framtid sid. 9
http://odin.dep.no/ud/norsk/publ/veiledninger/032005-990896/index-dok000-b-n-a.html
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rättigheter är en annan faktor som tydligt betonas. Både Estland och Lettland har

betydande rysktalande minoriteter. 78

EU-NATO: I avsnittet kommer den officiella norska inställningen till EU och

NATO medlemskap att beskrivas. Norge stödjer alla ansökarlanders strävanden att

bli EU-medlemmar. Detta stöd omfattar då bl.a. de baltiska staternas strävanden för

att bli medlemmar i EU. Det norska stödet är inte ett rent politiskt stöd utan Norge

engagerar sig aktivt för att underlätta för de länder som strävar mot ett medlemskap

genom exempelvis ekonomiskt stöd. Norge ser detta stöd i ett led att förbereda de

blivande medlemsstaterna på bästa sätt vilket också gynnar Norge som en EES-

medlem.

Norge stödjer även de länder som aspirerar för ett medlemskap i NATO. Norge har

här anslutit sig till NATO´s ”öppna dörren” politik som antogs under toppmötena i

Madrid och Washington. Norge ser att NATO kommer att anta nya medlemmar

men att det ännu inte är klarlagt när detta skall ske. Vad avser de baltiska staterna

så stöttar alltså Norge dessa länders strävan för ett medlemskap, utan att ta ställning

till när ett sådant medlemskap är lämpligt 79.

3.6 Sammanfattande analys

Sverige: Stödet inleddes omedelbart efter att länderna blev fria från Sovjetunionen.

Fram till 1994 var fokus inriktat specifikt att stödja organisationsuppbyggnad för att

alla de tre baltiska staterna skulle kunna agera aktivt på den internationella arenan.

Exempelvis ambassader, förmåga att delta i möten och internationella

organisationer. Stödet förändrades under 1995 till 1998 på det sättet att man nu

styrde över fokus på att bygga upp ländernas interna förmåga att administrera

länderna. Kunskapsöverföring och institutionsutveckling har varit prioriterat. Det är

viktigt att poängtera att Sverige under den här perioden strävade mot långsiktiga

projekt.  Under 1999-2001 så fortsätter den senaste periodens

kompetensuppbyggnad men fokus är nu att samordna stödet med EU, FN-organ och

                                                
78 Norge och sökarländerna till EU, En handlingsplan för ökad kontakt och samarbete mellan Norge
och sökarländerna till EU, Utenriksdepartementet, 28. mars 2001 Sid. 1
 http://odin.dep.no/ud/norsk/publ/rapporter/032091-220009/index-hov005-b-f-a.html
79Uppgifterna är ur ett brev från  Harald Støren som arbetar på det norska Försvarsdepartementet må
2001-02-26 kl 10:19 [Harald.Storen@fd.dep.no]
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världsbanken.  Sverige har använt sig av en liknande målsättning för varje

mottagarland. Detta är märkligt trots att Sverige under de två senaste perioderna

från 1996 och framåt använt sig av separata landstrategier  för respektive

mottagarland.

Finland: Det finländska stödet fram till 1995 var i huvudsak inriktat till Estland där

de båda parterna upprättat ett samarbetsavtal och 80% av stödet gick till Estland.

Finland stödjer aktivt det estniska utrikesministeriets uppbyggnad och förmåga att

fungera internationellt med utbildning och växeltjänstgöring.   Mellan 1996-1999 så

sker en anpassning av stödet så att det medverkar till en anpassning för

mottagarländernas strävan till ett medlemskap i EU. Finland poängterar att

mottagarländernas förvaltningar skall stärkas och mottagarländernas förmåga att

agera i samarbete med internationella organisationer skall stärkas.  Stödet börjar

fördelas mer lika men Estland är den klart största mottagaren av understöd. Mellan

1999-2001 så betonas att stödet skall fördelas lika mellan de tre länderna och  att

allt bilateralt stöd skall koordineras med EU och andra bidragsgivare. Finland

fortsätter sitt arbete med att bidra till uppbyggnad av både inrikes och

utrikespolitisk kompetens genom utbildning, tekniskt bistånd och expertutbyte

Danmark: det danska stödet koordinerades först på allvar 1993 med program som

var riktade till de baltiska staterna. Inriktningen var att skapa kompetens för att

utveckla centrala och lokala förvaltningar. Detta för att skapa stabilitet och förmåga

att samarbeta med andra länder. 1994 -1999 så påbörjade Danmark ett

decentraliserat  stöd inom 27 sektorer för att på stor bredd och på flera nivåer stödja

mottagarländerna. Syftet var att utbyta utbildning och personal för att skapa

demokratispridning på stor bredd och på olika nivåer. 1997 så infördes FEU-

programmet för att koordinera stödet så att det leder till förberedelser för

mottagarländernas strävan  till ett medlemskap i EU. Detta program avlöste det

gamla tekniska administrativa stödet. 1997 togs en ny strategi fram som skulle ligga

till grund för individuella program för varje baltiskt land som har löpt mellan 1999-

2001. Syftet var att skräddarsy behoven för varje enskilt mottagarland. Samtidigt så

koordinerade strategin det ganska spretiga danska decentraliserade stödet. Viktigt
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att se är att Danmarks landprogram från 1999/2000 är helt individuellt anpassade

till skillnad mot Sveriges där bara namnet på mottagarlandet i princip är utbytt.   

Norge: Har en gemensam målsättning för alla tre baltiska staterna  under 1990-

talet. Målsättningen var anpassad för hela Central- och Östeuropa och ej särskilt

anpassad för de baltiska staterna. Huvudmålet har varit demokratiutveckling.

Delmålsättningarna som styrt verksamheten för stödet är enligt följande: Att bidra

till att förstärka den demokratiska styrelseformen genom konkreta åtgärder och

projekt, som befrämjar politisk mångfald och fria val, rättsliga principer, och

respekt för grundläggande mänskliga rättigheter inklusive jämställdhetsfrågor. År

2001 har en ny strategi tagits fram där stödet är anpassat efter respektive land. Den

har dock ännu inte utvecklats till enskilda länderprogram. Fokus är information till

sökarländerna om EES och de rättigheter och förpliktelser som  parterna ålägges att

följa en betydande roll. Skydd av minoriteter och uppehållande av mänskliga

rättigheter är en annan faktor som tydligt betonas.

Slutsatser inriktning: Alla fyra bidragsgivande länder har haft en liknande

inriktning med stödet som följer de linjer som temat säkerhetspolitisk kompetens

lägger fram. Med detta sagt måste även det som sägs nedan under genomförande

noga beaktas. Det är också intressant att se den ekonomiska fördelningen av stödet

även om det endast ger en uppskattad bild av vad saker är värda. Värdet uppskattas

av givarländerna själva. Nedan visas en figur som  kommer ge de inbördes

förhållandena vad avser stödet. Målsättningarna ger inte svar på detta förhållande

utan dessa måste sökas i ekonomiska termer eller annars genom att värdera vad som

är implementerat.  Här är det inbördes förhållandet mer intressant för att belysa

respektive lands insatser80. På nästa sida visas en bild över just detta förhållande.

(Tabellen över den ekonomiska fördelningen är hämtad från TemaNord 2000:53

Köpenhamn)

                                                
80 Nordiska ministerrådet TemaNord 2000:530 Köpenhamn
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          Sverige Finland Danmark Norge

Slutsatser genomförande : I detta hänseende finns det klara skillnader mellan de

nordiska länderna på vilket sätt man väljer att administrera stödet. Det som är värt

att betona är: Individuellt anpassade program/strategier, programmens längd.

Fördelning av stödet mellan länderna.

Figur visande när bidragsländerna byter till individuella program

1    3    4

Individ

1,2,3,4      2 Gem

1991 1993 1996 1999 2001

Figuren ovan visar när länderna skiftar från gemensamma handlings-

program/Strategier. 1=Sve., 2=Fin., 3=Dan., 4=Nor. (När siffrorna visas i den övre

pilen så har man ändrat inriktning). Mottagarländernas nationella prägel och

individualism bör stärkas genom att stödet bedrivs individanpassat. Samtidigt borde

detta kräva en större arbetsinsats från de givarländer som går mot en individuell

prägel av stödet till mottagarländerna.   Vad avser programmens längd så är det en

trend hos samtliga bidragsgivare att länderna går mot längre projekt på 1-3 år för att

nå långsiktighet och bestående förändringar.
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EU och NATO medlemskap för de baltiska staterna och de nordiska ländernas

hållning. 

EU NATO

1. Sverige 2. Finland 3. Danmark 4. Norge

Slutsats vad avser de nordiska ländernas stöd till EU och NATO. Det som kan ses

anmärkningsvärt är att Norge aktivt stödjer ett EU medlemskap hos de baltiska

länderna trots att de själva inte är medlemmar. Denna inriktning kan bero på att

Norge på sikt blir handlingspartners med mottagarländerna vid deras eventuella

medlemskap i EU.  Att de övriga tre aktivt verkar för EU ligger mer i linje med sitt

egna medlemskap. Vad gäller NATO-frågan så återspeglar den ländernas egen

tillhörighet till organisationen eller inte. Danmark och Norge verkar på senare tid

aktivt för ett medlemskap medan Sverige och Finland intar en neutral och

avvaktande hållning vilket speglar deras neutrala/alliansfria hållning. Viktigt är att

påpeka att varje mottagarland själv väljer sina säkerhetsarrangemang inte de

bidragande länderna.

4 Tema 2: Demokratiskt totalförsvar

4.1 Bakgrund

Detta tema speglar en brytning mot den tidigare militära struktur som de baltiska

staterna har varit del av. Den modell som tidigare varit aktuell för att utbilda

soldater och officerare har varit präglad av ett auktoritärt och icke-demokratiskt

tänkande. Efter Sovjetunionens fall och de ryska styrkornas tillbakadragande har

det varit något som kan anses vara ett vakuum vad avser militär förmåga i de

Aktiv Aktiv

MotarbStödja

Passiv

Motarb

Passiv

Stödja

1,2,
3,4 3,4

1,2
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baltiska staterna. De former för att återskapa denna kompetens speglas av följande

faktorer. Skapa militär förmåga under demokratiska former som både kan verka

krigsavhållande samt vara ett stöd för samhället. Inriktning mot att ge god

officersutbildning med inblick i ledarskap, krishantering, individens rättigheter och

ansvar i en demokrati samt informationstjänst. Stödet kan vara inriktad mot att

utbilda på plats i de baltiska staterna eller att utbilda personal från de baltiska

länderna i de nordiska ländernas försvarsmakter.  En vikig faktor att tänka på är de

mottagande ländernas folkrättsliga mognad81.

4.2 Sverige

1990-94 Perioden mellan de baltiska staternas frigörelse till dess de sista ryska

förbanden lämnade de baltiska staternas territorium begränsade Sverige vad avser

direkt militärt stöd under denna period. Det svenska  suveränitetsstödet har haft en

civil och fredstida inriktning.  Det som berör det militära försvaret har utgjort den

minsta andelen av suveränitetsstödet och har främst omfattat ledarskapskurser i

Sverige för estniskt befäl samt deltagande i svensk kadettutbildning av totalt ett

tiotal personer från alla tre länderna. Framöver kommer även väsentliga insatser att

göras för att stödja uppbyggnaden av övervakningssystem för land- och sjögränsen

i de tre baltiska länderna. Regeringen avser att vidga hittillsvarande stöd, främst det

s.k. suveränitetsstödet, till en anslagspost för säkerhetsfrämjande insatser82.

1995-98 Utvecklingen av ett nationellt totalförsvar under demokratisk styrning är

därför en viktig angelägenhet till vilken Sverige kan lämna ett betydande bidrag.

Sverige bistår de baltiska staterna i upprättandet av en långsiktig planering av

respektive totalförsvar med utgångspunkt i principer om demokratisk kontroll och

folklig förankring83.

Svensk officersutbildning återspeglar den svenska synen på försvarets roll i ett

öppet samhälle samt när det gäller ledarskapsutbildning och individens rättigheter

och ansvar i en demokrati. Som en naturlig del i denna utbildning ingår utbildning i

det folkrättsliga regelverket. Sverige stödjer utbildningen av baltiska officerare vid

                                                
81 Regeringens proposition 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete sid. 24.
82 Regeringens proposition 1994/95:160 Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa
83 Regeringens proposition 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete sid. 24
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svenska militärhögsskolor. De nordiska länderna skapar en gemensam baltisk

försvarshögskola i Tartu Estland. Sverige bidrar också till uppbyggnaden av

värnpliktssystem, stöd till frivilligorganisationer, kurser i psykologiskt förvar och

med kompletterande officersutbildning enligt ovanstående principer. Med ingångs-

principen att utnyttja den svenska totalförsvarsmodellen kommer man att bidra till

att utveckla demokratiskt kontrollerade totalförsvarsorganisationer och en

fördjupad säkerhetsgemenskap84.  Sverige vill vidare uppmuntra till en ökad

samordning av de säkerhetsfrämjande insatserna mellan Estland, Lettland och

Litauen85

1999-2001 Stödet har fortsatt med  den inriktning som är angiven i tidigare period.

Dock är följande påpekande värt att beakta. I syfte att göra stödet mera långsiktigt

och överskådligt utarbetas i samråd mellan Sverige och de baltiska staterna

riktlinjer för det fortsatta stödets inriktning. Avsikten är att följa upp inriktningen

med bilateralt överenskomna årsprogram inom Försvarsmaktens(FM) samt andra

myndigheters område.86 Observera att regeringen trycker på att ta fram långsiktiga

program. Det sker efter kritik från bl.a. utredningar87, över det nästan 10 år långa

bilateralt förda stödet, som pekar på att stödet förts på Ad Hoc basis. Detta har

inneburit att varje sak och åtgärd som skall göras måste i varje enskilt fall

godkännas av regeringen. Detta kan beskära myndigheternas handlingsfrihet och

effektivitet i många fall.

I proposition 1997/98:70 som ger riktlinjer för landstrategierna 1999-2001 skrivs

det att man avser att stödet successivt skall avvecklas efter den inledande

uppbyggnaden. Med det avses åtgärder enligt ovan. I en ändring av

regleringsbrevet, som regeringen genomförde, gav regeringen FM i uppdrag att

utveckla en verksamhetsplan för 2001-2002 vad avser det säkerhetsfrämjande

stödet. FM föreslog att överföra materiel från den nedskärning vi gjort av svenskt

försvar. Regeringen gick på FM förslag och beslutade att materiel skulle överföras

                                                                                                                                       

84 Regeringens proposition 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete sid. 24
85 Landstrategi  Estland, Lettland och Litauen 1996/97-98 P:4.3.1
86 Landstrategi Lettland UD 1999/1050/EC P: 5.3.1 Landstrategi Estland UD 1999/1049/EC P:5.3.1
Landstrategi Litauen UD 1999/1051/EC P:5.3.1.
87 Kritik över detta finns i  SOU 1999:6 sid. 107 P:10.2.2.
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mellan 2000-2005 till de tre baltiska staterna enligt följande: Lettland tillförs under

en femårsperiod organisationsbestämmande materiel för fyra infanteribataljoner, ett

ledningskompani, två ingenjörskompanier jämte viss extra fältarbetsmateriel i

enlighet med regeringsbeslut den 23 mars 2000. Litauen tillförs under en

femårsperiod organisationsbestämmande materiel för tre infanteribataljoner, ett

ledningskompani, två ingenjörskompanier jämte viss extra fältarbetsmateriel.

Estland tillförs under en femårsperiod organisationsbestämmande materiel för tre

infanteribataljoner, ett ledningskompani, två ingenjörskompanier jämte viss extra

fältarbetsmateriel88,89. Denna överföring av relativt kvalificerad materiel är Sverige

ensamma om att genomföra. Den sker tvärtemot Finlands intention att skära ned

och minska det militära biståndet. Även Danmark och Norge har ingen materiell

överföring av signifikans förutom viss enklare materiel till BALTBAT.

4.3 Finland

Det är viktigt att påpeka att det bilaterala stödet vad avser uppbyggnad har varit helt

inriktat på att utveckla Estlands Försvarsmakt. Däremot har en svängning vad avser

detta inträffat år 2001. Stödet har då i mindre skala styrts över till att även omfatta

Lettland och Litauen90.

Finlands stöd 1990-1993: Finland stöder utvecklandet av Estlands försvarsmakt på

ett betydande sätt. Sedan 1992 har över 100 estniska officerare och underofficerare

utbildats vid Försvarshögskolan och Försvarsinstitutet. Till Estland har levererats

äldre men fortfarande användbar utbildningsmateriel. Officersutbildningen

fortsätter i Finland i form av såväl grundutbildning som vidareutbildning för

uppgifter som bataljonschef. Försvarsutbildning av personal i statsledningen sker

för att bredda förståelsen för försvaret.

                                                
88 Regeringsbeslut 2000-08-17 Riktlinjer avseende ambitionsnivån för det framtida militära stödet
till Estland Lettland och Litauen . Fo 2000/1374/SI.
89 Totalt kommer Estland Lettland och Litauen under de närmaste 5 åren att mottaga utrustning
motsvarande 10 infanteribataljoner, 3 ledningskompanier, sex ingenjörskompanier och tre
luftvärnsbataljoner, dvs. utrustning till en sammanlagd styrka om cirka 10000 man. SOU 2000:122
sid. 45
90 Stöd från Finland till uppbyggnad av försvarsförmåga i de Baltiska staterna. Sammanställning av
Jukka Knuuti utbytesofficer vid Svenska Försvarsdepartementet 22.2.2000 sid. 1
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Finlands stöd fram till 1 mars 1996: Den finska regeringen beslutade att Finland

skulle sända officerare i aktiv tjänst till Estland för uppgifter som sakkunniga.

Gruppen91 har till uppgift att både stödja vad avser Estlands territoriella integritet

som suveränitet. Finland har tills vidare inte levererat vapen till Estland.

Vapenexport kan dock inledas med iakttagande av de allmänna procedurerna för

export av vapen.  Samarbetet mellan Estland och Finland har hösten 1996 inskrivits

i Finlands program för partnerskap för fred. Finland betonar behovet av att

koordinera den hjälp som kommer till Estland från olika håll och har meddelat sin

beredskap att stötta Estland vid koordineringen. 92.

Stödet mellan 1996-2001. Finland fortsätter stödet genom att använda sakkunnig

personal på plats i Estland. De områden som stödet är inriktat mot är särskilda

kurser för officerare till högkvartersnivå. Dessa spänner över samtliga vapenslag.

Utbildning i ledningssystem och stabsplatser. specialistutbildning i bl.a. luftvärn,

ledning, kommunikation, fältarbeten. Värnpliktsutbildning och system för uttagning

och repetitionsutbildning. Mobilisering, underhåll, gränskontroll i krig samt

utbildning av  Estlands flygvapen.  Finland har ett antal kurser för officerare,

reservofficerare. Utbildningen spänner från kadett över bataljonschef till

högkvartersnivå. Sammanlagt har 160-200 officerare erhållit utbildning i olika

nivåer och inriktning. Till skillnad från den tidigare perioden 1996 har Finland i den

senare perioden beslutat att leverera krigsmateriel till Estland. Det materiella stödet

består av en komplett artilleribataljon, tre patrullskepp, tre kustbevakningsskepp.

Dessutom byggnader, möbler, kläder och utbildningsmaterial. Stödet som givits till

Litauen består i en officer i försvarsplaneringsstöd. Lettland erhåller mindre

materiellt stöd. Stödet till Estland fortsätter på samma sätt år 2000 ut. Därefter

minskas stödet successivt intill 2005 då Finland avslutar stödet. Vad avser

utbildningsstödet så avslutas det 2002 utom vad avser utbildning på den högre

nivån, vilket kommer att fortsätta93.

                                                
91 Stödet pågår mellan 1996-2003. Finska Utrikesministeriet. Utdrag ur projektregister för stöd till
Central och Östeuropa  16.01.2001. Projnr: 98196004
92 Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar Statsrådets redogörelse till riksdagen
17.3.1997 ISBN951-53-1278-7 Oy Edita Ab Helsingfors 1997 P: 2.2 Den nya situationen i
Östersjön sid. 36.
93 Stöd från Finland till uppbyggnad av försvarsförmåga i de Baltiska staterna. 22.2.2000 sid. 1-3
Sammanställning av Jukka Knuuti utbytesofficer vid Svenska Försvarsdepartementet.
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4.4 Danmark

Det är viktigt att inleda med att säga att Danmark inte administrerar stödet för

försvarssamarbete genom UD med sektorsprogram som tidigare nämnts under

kap.3.4. Försvarsministeriet hanterar detta genom att använda en del av

försvarsbudgeten för att genomföra stödet. Det innebär att detta ligger utanför de 27

program som det danska utrikesministeriet handlägger94.

Det danska försvarets samarbete  med de baltiska staterna inleddes 1994 med att

Danmark undertecknade samarbetsavtal med Lettland i januari 1994 och med

Estland och Litauen i mars 1994. Försvarssamarbetet med de tre baltiska länderna

har från början bestått av några få aktiviteter, från att 1995 vara 25 stycken och

1997 vara uppe 75 stycken per land. En viktig bit som Danmark vill framhålla med

det tidiga stödet var att man satsade i brett spektrum av verksamhet där regionalt

samarbete och utbyte var viktigt för att skapa stabilitet. Danmark har tidigt varit

noga med att uppbyggnaden av de baltiska staternas försvarsmakter skall präglas av

demokrati och en västerländsk syn på soldat- och officersutbildning. Danmark har

främst deltagit i att verka i de multilaterala projekt som främst har med

fredsbevarande verksamhet att göra som BALTBAT och BALTRON. Dock

framhäver Danmark att man kunnat bidraga substantiellt till den landmässiga

uppbyggnaden av respektive baltiskt lands  försvarsmakter genom den positiva

överspridning och avknoppning av soldater och officerare från BALTBAT till

ordinarie lands FM95.

Danmark har direkt bidragit med utbildning av bland annat hemvärnet och

kustbevakningen, rådgivning vid etablering av kustradarsystem och gåvor i form av

enklare kustbevakningsfartyg i respektive baltiskt land. Dock säger danskarna

tydligt att deras direkta bidrag till militärutbildning av de baltiska försvarsmakterna

är klart begränsad. Då framhåller Danmark länder som Finland, Sverige och USA

som klart mer aktiva vad avser utbildning.  Danmark har ej heller under det direkta

stödet skänkt någon vapenmateriel. Dock har det skett vapendonationer till

                                                
94 Danska udenrigsministeriet Öststötte-muligheter och anvendelse, Grundlaget sid. 6
http:/www.um.dk/udenrigspolitik/oesteuropa/oeststoette/oesttoette/kap2.asp 2001-03-21
95 Fremtidens forsvar Beretning av Forsvarskommissionen 1997 bilagsbind 1 december 1998 sid.
13-18



Mj Håkan Gustafsson 2001-06-18                                    FHS jou.nr.19100:1030
Avd 2 / ChP 99-01                 sida 49/94

BALTBAT men det nämns närmare under kap. 5.4.  Det är endast viss utrustning

som Danmark har donerat i form av lastbilar,  andra fordon och uniformer etc.96.

Danmark har främst koncentrerat sig på det multilaterala stödet och har i väldigt

begränsad form givet direkt stöd för att bygga upp de baltiska staternas förmåga till

självförsvar. Detta gäller både att exportera vapen och direkt militärutbildning

annat än viss hemvärnsutbildning. Det är en kontrast till det svenska och finska

biståndet som är mer inriktat på detta. Danmark vill däremot trycka på att

användandet av NATO-procedurer i sin utbildningen, dels har underlättat för de

baltiska staterna att deltaga i PfP och dels förbereder Estland, Lettland och Litauen

på ett eventuellt kommande NATO-medlemskap vilket är den långsiktiga

målsättningen97.

4.5 Norge

Stödet från Norge genomförs med ett bilateralt ramavtal mellan Norge och

respektive baltisk stat. Med ramavtalet som grund genomförs årsvisa bilaterala

samtal på tjänstemannanivå mellan norska försvarsdepartementet och dess

motsvarighet i Estland, Lettland och Litauen, dock utan en övergripande

verksamhetsplan eller riktlinjer som grund 98. Det kompletteras med ömsesidiga

besök på ministernivå 99.

Det materiella och personella stödet till de tre baltiska staterna består bl.a. i att

Norge 1994 skänkte ett patrullfartyg av Stormklassen till varje land. Det finns

planer på att det skall skänkas ytterligare sex likadana fartyg fördelat lika på de tre

staterna. Det är viktigt att poängtera att Litauen och Lettland har påpekat att detta

skall ske endast om de får betala för nödvändig uppgradering. På den personella

och utbildningssidan har följande verksamhet genomförts. Norge har etablerat en

fast försvarsattaché med stationering i Lettland. 1997 till hösten 1998 hade Norge

en officer fast stationerad vid den estniska Generalstaben. Detta följdes upp med att

                                                
96 Ibid.
97 Ibid.
98 Citat ur ett brev från  Harald Støren som arbetar på det norska Försvarsdepartementet må 2001-
02-26 kl 10:19 [Harald.Storen@fd.dep.no]: For det annet kan jeg bekrefte at den type
virksomhetsplan/retningslinjer som du sendte en kopi av for Finlands vedkommende, har Norge
ikke. Vår bistand er dels knyttet til de bilaterale samarbeidsplaner, som først for alvor har hatt
praktisk/operativ verdi de seneste årene.
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stationera en norsk officer i Lettland med liknande planläggningsansvar100. Vad

avser utbildning så har Norge utbyte på hemvärnssidan där utbildning dels sker på

plats och i Norge. Ett annat samarbetsområde är ett projekt som är inriktat på att

utveckla personalpolitiken i försvaret(NORDBALTPERS). I linje med detta sker

utbildning av fältpräster och officersförbund för reservofficerare. Slutligen så

utvecklar Norge ett kompetenscenter i Lettland för röjning av oexploderad

ammunition(OXA)101.

4.6 Sammanfattande analys

Som en del av analysen under temat bör man göra en viss indelning för att se vad

de olika länderna prioriterar vad avser stödet. Tar man endast utgångspunkten i en

övergripande målsättning som alla fyra nordiska länderna använder som t.ex.

suveränitetsstöd eller skapande av demokratiska FM så är det svårt att se vad den

stora skillnaden är. Därför är det på sin plats att dela in analysen i  utveckling av

stödet, utbildning eller materiell överföring och slutligen prioritering av land. Men

innan den sammanställningen en kort summering av respektive nordiskt lands stöd.

Sverige engagerade sig aktivt i utbildningssamarbete med de baltiska länderna 1994

efter det att ryska förbanden lämnat de baltiska staterna. Engagemanget har varit

jämnt fördelat från den svenska sidan och fram till 1999 varit inriktat på dels

utbildning i Sverige av blivande officerare, utveckling av värnpliktsystem samt

överförande av det svenska totalförsvarskonceptet. Det som är den intressanta biten

att belysa är att Sverige konstaterade i propositionen 1997/98:70 att man successivt

skulle avveckla det militära stödet. Dock blev det inte så utan den svenska FM

föreslog den svenska regeringen en betydande överföring av svenska materiel.

Detta godkändes vilket innebär att Sverige utökar sitt militära engagemang med

både utbildning på plats och överföring av reducerad brigadstorlek till varje land.

Det innebär att 40 svenska officerare kommer att vara på plats fördelat på

mottagarländerna för att implementera materielstödet mellan 2000-2005. Dock är

det att vänta ett långsiktigt engagemang m.h.t. logistik och underhållsfrågor.

                                                                                                                                       
99 Nordisk sikkerhet militärbalansen 2000-2001. Den norske atlanterhavskomité sid. 34.
100 Ibid. sid.34
101 Ibid. sid. 34-35
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Finland har aktivt utbildat ett över ett 100 estniska officerare i Finland sedan 1992.

1996 beslutade Finland att aktivt stödja Estland med utbildning på plats i Estland.

1996 till 2001 fortsatt stöd enligt ovan. I den här perioden har Finland överfört

krigsmateriel i form av en artilleribataljon till Estland. Finland avser att avveckla

sitt stöd inom detta temat mellan 2002 och 2005. Stödet till Lettland och Litauen

har varit starkt begränsat.

Danmark har i princip inte bidragit med direkt utbildning av de baltiska FM annat

än till hemvärnet. Danmark har sett sitt bidrag till de fredsbevarande förbanden som

nämns under nästkommande tema som ett bidrag som har positiv överspridning till

respektive baltiskt lands FM. Danmark har inte donerat vapenmateriel direkt till de

baltiska FM.

Norge har från 1997-98 i begränsad form givit utbildningsstöd med enstaka

personer i de baltiska staterna. Stödet har varit inriktat på stöd till försvarsplanering

i Estland. Dock har hemvärnet erhållit utbildning i Norge. Norge har inte donerat

krigsmateriel till de baltiska staterna.

Slutsatser

Figur utvisande överföring av utbildning och krigsmateriel.

Utbildning Krigsmateriel Kommentar

Sverige
Ja Från 1994 och
ökning från 2000

3 reducerade brigader
fördelade på 1/land
från 2000

Sverige ökar kraftigt
sitt stöd på
försvarssidan med
både krigsmateriel
och utbildning

Finland
Ja från 1992 endast
till Estland. Avslutas
mellan 2002-2005

1 artilleribataljon i
perioden 1996-2001
endast Estland

Finland är
Estlandscentrerat och
reducerar sina
insatser

Danmark
Nej till FM direkt Nej till FM direkt Danmark prioriterar

inte detta området

Norge
Ja starkt begränsat
med enstaka personer

Nej Starkt begränsad
ambition

Anmärkningsvärt är Sveriges fördjupade engagemang som kraftigt skiljer sig från

de övriga nordiska länderna. De baltiska försvarsmakterna har under hela 1990-talet

haft begränsat med hårdvara. Inget av de övriga nordiska länderna har visat vilja att

Insats
Land
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genomföra en sådan satsning. Sverige var ej heller av den uppfattningen 1997/98 då

man ville dra ned på utbildningssidan. Nu har man istället satsat kraftfullt med

överföring av både utbildning och krigsmateriel från 2000-2005. Vid en närmare

granskning är detta den största överföringen av krigsmateriel från Sverige under

1900-talet. Avslutningsvis uppstår också en form av bataljonsutbildnings-

organisation på plats i Estland, Lettland och Litauen.

5 Tema 3: Fredsfrämjande insatser

5.1 Bakgrund

En viktig del i att en nation kan ta en plats i det internationella samfundet är deras

vilja och förmåga att bidra till fredsfrämjande insatser och krishantering. De

faktorer som kan vara intressanta belysa inom detta området är följande

stödinsatser. Uppbyggnad av krishanteringsförmåga på den internationella arenan.

Deltagande i fredsfrämjande/krishanteringsinsatser med andra länder. Bygga upp

egen förmåga till långsiktig utbildning och vidmakthållande av en sådan förmåga.

Inte minst kan en egen förmåga i de baltiska staterna verka för avspänning och ökat

förtroende mellan de länder som deltar i dessa i operationer. Detta gäller inte minst

Ryssland.  Stödet inom detta tema kan vara kurser, utbildning, deltagande i

samövningar, deltagande i nordiska bataljoner i t.ex. Kosovo/Bosnien, överförande

av materiel för att ha tillräcklig förmåga att delta i andra styrkor102.

5.2 Sverige

Sverige påbörjade sitt arbete med uppbyggnaden av en fredsbevarande bataljon

1994. Svensk militär personal medverkar till utbildningen av den gemensamma

baltiska bataljonen för fredsbevarande insatser (BALTBAT).  Förutom att kunna

delta i FN:s fredsbevarande insatser bidrar projektet till att förmedla kunskaper i

demokratisk kontroll över och demokratisk anda i krigsmakten, språkkunskaper i

                                                
102 Regeringens proposition 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete sid. 25,
Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar Statsrådets redogörelse till riksdagen
17.3.1997 ISBN951-53-1278-7 Oy Edita Ab Helsingfors 1997 P. 1. Den säkerhetspolitiska
verksamhetsmiljön
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stor skala samt ett internationellt deltagande.  Stödet till BALTBAT103 kommer

framdeles att utgöra ett av de viktigaste säkerhetsfrämjande projekten. 104.

BALTBAT-projektet har skett inom ramen för ett multilateralt samarbete med stöd

från Sverige, Finland, Norge, Danmark och Storbritannien. Sedermera har USA,

Tyskland, Frankrike och Nederländerna tillkommit som finansiärer. Med

BALTBAT som förebild har även en marin fredsbevarande baltisk styrka,

BALTRON, upprättats. Utbildningscentra för BALTBAT har byggts upp i Paldiski

i Estland, i Adazi i Lettland och i Rukla i Litauen105.

Personal som utbildats inom ramen för detta program har ingått i den nordiska

SFOR-kontingenten i Bosnien samt i en norsk FN-kontingent i Libanon. Sverige

har i sina förband haft plutoner som roterat ur BALTBAT för att ge dem

uppdragsträning på plats. Samarbetet har huvudsakligen omfattat stöd till utbildning

av officerare från de baltiska länderna men även leveranser av utrustning. Sverige

har tillsammans med övriga givarländer beslutat att stödja en uppgradering av

bataljonen i syfte att möjliggöra deltagande i alla typer av fredsfrämjande

insatser106.

Förutom stödet till BALTBAT, som också har lämnats i utbildningssyfte för att

främja framtida baltiskt deltagande i PFF-samarbete, har Sverige även direkt stött

de baltiska ländernas medverkan i militära fredsfrämjande övningar med

anknytning till detta samarbete. Det är angeläget att fortsatt stödja konkreta åtgärder

för att öka kompetensen inom militärt fredsfrämjande arbete. Det är också

angeläget att genom internationell samverkan på det fredsfrämjande området bidra

till ökat ömsesidigt förtroende mellan de parter som ingår i samarbetet. Detta gäller

inte minst förhållandet mellan de tre baltiska länderna och Ryssland. Av bland

annat detta skäl fäster Sverige stor vikt vid att alla Östersjöländer, inte minst

Ryssland, deltar i verksamhet inom ramen för PFF. Sverige kan bidra härtill, bland

annat genom att erbjuda kurser och utbildning vid det regionala PFF-centret. Ett

                                                
103 Samordningen på regeringsnivå vad avser BALTBAT handläggs av BALTSEA och dess
”Working Group”. SOU 1999:6 sid. 1999
104 Regeringens proposition 1994/95:160
105 Regeringens proposition 1997/98:70 sid. 25.
106 Ibid.
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fortsatt politiskt och finansiellt stöd från svensk sida till dessa verksamheter är

väsentligt under överskådlig tid. Stödet bör också innefatta införskaffande av viss

basmateriel för att  möjliggöra deltagande i gemensamma övningar. Det

säkerhetsfrämjande stödet i form av överföring av utrustning bör dock under

kommande samarbetsprogram successivt kunna minskas107.

5.3 Finland

Finland har som Sverige varit deltagare det multilaterala projekten BALTBAT och

BALTRON.  Projektens mål och syften framgår tydligt under kap.5.2 och utvecklas

inte ytterligare under den här punkten eftersom Finland är en av projektens

medlemmar.   Finland anser att dessa projekt är en del i att öka ländernas

försvarsförmåga vilket samtidigt höjer angreppströskeln. Strävan är att öka

samhörigheten och försvarets trovärdighet med hjälp av gemensamma projekt

(BALTBAT, BALTRON osv.), vilka är till för krishanteringsuppgifter Finland har

som målsättning att även delta i uppsättandet av en andra baltisk FN-bataljon108.

Det som är intressantare att belysa är några aspekter vad avser Finlands

fredsbevarande stöd. Finland lyfter inte fram detta stöd i sina 4 olika strategier109

som granskats här. Inte i någon tidsperiod under år 1990-2000 tar man upp detta

stöd eller nämner sina insatser i bl.a. BALTBAT. BALTBAT som får anses vara ett

flaggskepp för att föra över demokratiskt försvarstänkande och något som i alla

högsta grad ökar de baltiska staternas förmåga att hävda sin suveränitet. Vad det

beror på kan jag bara spekulera i. Det ena är att stödet till BALTBAT är så litet i

                                                
107 Ibid.
108 Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar. P. 1.6 De väpnade styrkorna och militär
krishantering sid. 29 och P. 2.2 Den nya situationen i Östersjön sid. 36
 Statsrådets redogörelse till riksdagen 17.3.1997 ISBN951-53-1278-7 Oy Edita Ab Helsingfors
1997.
109 Verksamhetsstrategi för Finlands närområdessamarbete Maj 2000 Finska utrikesministeriet.
Östlinjen Enheten för Närområdessamarbete ITÄ-24.
Finlands handlingsprogram för Central och Östeuropa September 1993 Finska Utrikesministeriet
Handelspolitiska avdelningen, Enheten för Östeuropa och Östra Centraleuropa, HPA-55
Åtgärdsprogram för Central och Östeuropa. Finlands verksamhetsprinciper för Central och
Östeuropa 1996 . Utrikesministeriet Handelspolitiska avdelningen. Antagna av regeringens utrikes
och säkerhetspolitiska utskott 10.5.1996
Årsrapport 1998 Mål, implementering och framtida utsikter för Samarbetet mellan Finland och
Närområdet. Finska utrikesministeriet Avdelningen för Central och Östeuropa.
Verksamhetsstrategin för Finlands närområdessamarbete; Översyn 8.3.1999. Östlinjen enheten för
närområdessamarbete ITÄ-24
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förhållande till andra sektorer så att man inte nämner det. Ett annat faktum är att det

endast hanteras under Försvarsministeriet och tas upp i deras målsättningar.

Ett annat intressant faktum är att Finland inte har tagit med några förband ur

BALTBAT på uppdragsträning i tex. Bosnien, Kosovo. Det är Finland ensamt om

bland sina nordiska grannar.  Framförallt är det konstigt att man inte tagit med sig

det estniska kompaniet ur BALTBAT, särskilt när Finland engagerar sig i

försvarssamarbete med just Estland.

5.4 Danmark

Danmark har spelat en aktiv roll i den fredsfrämjande sektorn. Som tidigare nämnts

ovan under Sverige och Finland så har också Danmark deltagit aktivt i arbetet att

sätta upp BALTBAT och även BALTRON. Danmark har alltsedan BALTBAT

sattes upp varit ansvariga för den övergripande koordinationen av projektet. Det är

något som man särskilt vill framhålla. Danmark har också tagit en aktiv roll i

BALTRON som dock står under tysk koordination. Inom BALTBAT har Danmark

även gjort begränsade donationer av vapenmateriel. Detta har skett under strikta

former och under NATO-föreskrifter. Projekten har beskrivits ovan men det som är

viktigt att framhålla är den aktiva roll Danmark har spelat i att ta med förbanden ur

BALTBAT ut i fredsbevarande aktiv tjänst. Det finns inget annat land som verkat

mer aktivt på detta området. Det är också inom det här området Danmark aktivt har

kunnat förbereda styrkorna på de NATO-procedurer som man själv använder sig

av110.  Sedan 1993 har Danmark aktivt tagit med sig 1600 baltiska soldater efter en

2-3 månaders koncentrerad utbildning i Danmark. De har aktivt deltagit i NATO-

styrkan ingående i SFOR och på så sätt erhållit värdefull utbildning och kunskap.

Inledningsvis tog danskarna med plutonsstorlek för att på senare år ta med

reducerade kompanier. Detta deltagande ger de baltiska staterna en aktiv roll i

internationella fredsbevarande operationer111.   Det är främst ur de fredsbevarande

projekten Danmark vill lyfta fram sitt bistånd/stöd.

                                                
110 Fremtidens forsvar Beretning av Forsvarskommissionen 1997 bilagsbind 1 december 1998 sid.
16-18
111 Artikel av Kn Kristian Phil Lorentzen  projektofficer vid Härens operative kommando i Karup
PRINSENS nummer 6. Sid. 4. November 2000 19. årgang



Mj Håkan Gustafsson 2001-06-18                                    FHS jou.nr.19100:1030
Avd 2 / ChP 99-01                 sida 56/94

5.5 Norge

Norge har varit aktivt engagerade i uppbyggnaden av en gemensam baltisk FN-

bataljon(BALTBAT) från dess inledande fas 1994. I arbetet har Norge kontinuerligt

bidragit med rådgivare för att utveckla bataljonens förmåga. På  materielsidan har

Norge bidragit med 10 granatkastare med ammunition och ett betydande antal M-

72 pansarskott(LAW) till bataljonen112. För att utveckla bataljonens fredsbevarande

förmåga har Norge våren 1997 tagit med det estniska skyttekompaniet till

NORBAT i Libanon. Bataljonen anses av Norge trots den är bra tränad inte kapabel

att självständigt kunna gå ut i fredsbevarande operationer p.g.a. bristande logistik.

1998 beslutades det att uppgradera BALTBAT till en lätt  infanteribataljon vilket

innebär fortsatt stöd  fram till December 2001113.

Norge bidrar aktivt inom BALTRON-projektet vilket nämnts tidigare ovan. Inom

projektet deltar Norge med att utbilda skeppsdykare. Utbildningen startade

inledningsvis i Norge 1998 för att fortsätta 1999 och 2000 övergå till minröjnings-

dykarutbildning. Norge har tagit på sig ansvaret för att upprätta en gemensam

baltisk röjdykarskola i Lettland, start augusti 2001. Norge har också från 1999

deltagit med ett minröjningsfartyg för minröjning i Riga-bukten114.

5.6 Sammanfattande analys

Inom det fredsbevarande arbetet har uppbyggnaden av BALTBAT varit en

gemensam angelägenhet och sambetsprojekt för alla fyra nordiska länder sedan

1994 och framåt. Likaså har alla deltagit i BALTRON med uppbyggnad av en

baltisk gemensam minröjningsförmåga. De nordiska länderna har alla deltagit med

materiel och utbildning i BALTBAT-projektet så de faktorerna är inte direkt

särskiljande under det här temat. Det är därför inte påkallat att göra en

sammanfattning av varje nordiskt lands insatser utan jag avser att direkt visa på en

klart särskiljande faktor i stödet vad avser fredsfrämjande insatser. Den särskiljande

biten är att ta med förband på träning i fredsbevarande missioner för att bygga upp

kompetens.

                                                
112 Nordisk sikkerhet militärbalansen 2000-2001. Den norske atlanterhavskomité sid. 35.
113 Ibid. sid. 35
114 Ibid sid. 35-36
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Figur uvisande vilka som bidragit med utbildningsmissioner.

Mission Inte Mission Kommentar

Sverige
Sverige har roterat
plutoner ur det
lettiska kompaniet
Drygt 100 man

Ansvariga för det
lettiska
skyttekompaniet
under utbildningen

Finland
Nej Finland har inte

medtagit enheter ut i
mission

Ansvariga för det
Estniska
skyttekompaniet
under utbildningen

Danmark
Roterat reducerade
kompanier/plutoner
inklusive det litauiska
kompaniet
Totalt 1600 man

Kraftfullt
engagemang med
positiv överspridning
till övriga baltiska
FM

Norge
Estniska kompaniet
till Libanon
Drygt 100man

Ansvariga för det
Litauiska
skyttekompaniet
under utbildningen

Anmärkningsvärt är att Finland inte har tagit med det estniska skyttekompaniet på

fredsfrämjande mission trots sitt långa och nära samarbete med Estland. Dock

måste den danska insatsen vad avser OJT(On the Job Training) kommenteras.

Danmark har som sagts under det tidigare temat givit begränsat stöd direkt till de

baltiska FM. Här har Danmark under ett antal år medtagit 1600 man i

missionsträning.  Det är ett stöd som Danmark anser ger positiv överspridning till

mottagarländerna. Främst det västinfluerade utbildningssättet, syn på demokrati

samt NATO-rutiner.

6 Tema 4: Gränsbevakning och insatser för stärkt yttre
gränskontroll samt kamp mot internationell och organiserad
brottslighet

6.1 Bakgrund

En förutsättning för att gränserna skall kunna bevakas är att gränserna fastställs

genom gränsavtal. De baltiska ländernas landgränser var under den sovjetiska tiden

obevakade mot Ryssland och Vitryssland medan den litauiska gränsen mot Polen

och sjögränsen bevakades av sovjetiska förband i vilka personal från de baltiska

länderna medverkade i mycket begränsad omfattning.

Insats
Land
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På detta området saknade de baltiska, till skillnad från de övriga centraleuropeiska

länderna, institutionella erfarenheter att tillämpa vid självständigheten. Att bygga

upp en fungerande gränsbevakningskapacitet har därför blivit en angelägenhet för

att säkerställa främst de baltiska staternas suveränitet. Det är också av betydelse att

denna kapacitet bidrar till öppenhet och jämbördigt samarbete över gränserna. I det

ljuset bör man också se det faktum att gränsbevakningen nu är en civil

angelägenhet för inrikesministerierna, och inte för försvaret. Inte minst det faktum

att de baltiska länderna vid ett EU-medlemskap kommer att ansvara för

gränskontrollen av en stor del av EU:s yttre gräns. Denna ökade förmåga är av

intresse för alla EU:s medlemsländer och ett villkor för ett medlemskap115.

Att lyckas i kampen mot den organiserade brottsligheten framstår som en av de

allvarligaste utmaningarna för att skapa en stark säkerhetsgemenskap i Europa och

framförallt östersjöregionen. För att nå ett sådant mål så gäller det att övervaka och

påverka ett antal olika områden som rör organiserad brottslighet. Detta rör allt från

droger, människosmuggling till kärnteknik  och handel med sådana varor.

Utveckling för att nå dithän sträcker sig över allt från utbildning till ökat

internationellt samarbete via nätverk. Detta är inte minst viktigt för dessa EU-

kandidatländer att kunna visa upp ett fungerande rättssystem  samt starka

rättsvårdande instanser vad gäller såväl lagstiftning som dömande och verkställande

funktioner116.

6.2 Sverige

Under de två första samarbetsperioderna var fokus bl.a. på kust och

gränsbevakning, polis och tullverksamhet. Nära hälften, eller 48 %, av insatserna

inom suveränitetsstödet har gått till kust- och gränsbevakning, polis och tull.

Merparten härav utgörs av 10 kustbevakningsfartyg samt utbildning av

kustbevakningspersonal i de tre baltiska staterna 117.

                                                
115 Regeringens proposition 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete sid. 26-27.
Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar Statsrådets redogörelse till riksdagen
17.3.1997 ISBN951-53-1278-7 Oy Edita Ab Helsingfors 1997 P. 1. Den säkerhetspolitiska
verksamhetsmiljön
116 Ibid.
117 Regeringens proposition 1994/95:160
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Ett regeringsuppdrag 1993 stakade ut vägen för det svenska stödet till Estland,

Lettland och Litauen, som har förmedlats via Försvarets materielverk (FMV),

Försvarets forskningsanstalt (FOA), Rikspolisstyrelsen (RPS), Generaltullstyrelsen

(GTS) och Kustbevakningen (KBV), har omfattat dels utbildningsinsatser och dels

leveranser av fartyg, utrustning som radarstationer, datorer, fordon för

gränspatrullering samt kommunikationsutrustning. Stödet från ovanstående

myndigheter innebar en vital förbättring av ländernas gränssäkerhet118.

Säkerhetssamarbetet med Estland, Lettland och Litauen har under den andra hälften

av 1990-talet fokuserats mest på kust och gränsbevakning119. Genom öppenhet och

förtroendeskapande samarbete bilateralt och i olika multilaterala organisationer på

detta område kan Sverige medverka till att utveckla den europeiska

integrationsprocessen. Däri ligger inte minst främjandet av samarbete mot

gränsöverskridande hot och faror av olika slag. En effektivare gränskontroll innebär

i detta sammanhang också ökad säkerhet och stabilitet. Detta stöd har bl.a.

resulterat i att fungerande bevakningssystem har utvecklats i form av civil

luftövervakning och en fungerande land och sjögränsövervakning120

Det är även ett starkt svenskt intresse att lämna fortsatt stöd till stärkande av de

baltiska ländernas förmåga att bevaka sina gränser. Att etablera ett effektivt

samarbete med berörda myndigheter i Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och

Polen torde därför vara en väsentlig förutsättning för att uppnå en

säkerhetsgemenskap inom det civila området. En väl fungerande yttre gräns för EU

är ett starkt intresse hos samtliga medlemsstater och ett villkor för medlemskap.

Svenskt stöd på detta område koordineras i ökande grad med Europeiska

kommissionens och Phare-programmets121 verksamhet122.

                                                
118 SOU 2000:122 sid. 43. FMV, FOA, GTS, KBV, RPS har bidraget med bl.a. 11 radarstationer,
11kustbevakningsfartyg, radioutrustning, datorer, drift, underhåll och utbildning
119 SOU 2000:122 sid. 43
120 Landstrategi  Estland, Lettland och Litauen 1996/97-98 P:3 andra stycket
121 EU lämnar bistånd till de Central- och Östeuropeiska länderna genom det så kallade
Phareprogrammet. Programmets viktigaste funktion är att finansiera de förberedelseåtgärder som de
Central- och Östeuropeiska ansökarländerna måste göra för ett medlemskap i EU.
122 Regeringens proposition 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete sid. 25-26.
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1995 övergick suveränitetsstödet till ett vidgat säkerhetsfrämjande stöd. Det innebar

att dess innehåll breddades till att innefatta de så kallade lågnivåhoten –organiserad

brottslighet, smuggling och illegal invandring123. För att uppnå detta mål bedrivs

verksamheter inom en rad olika områden och fora. Aktionsgruppen mot organiserad

brottslighet i Östersjöområdet spelar en betydande roll liksom de aktiviteter som

bedrivs inom Interpol. De svenska insatser som har genomförts av

Rikspolisstyrelsen, Generaltullstyrelsen och Statens kärnkraftinspektion, har bestått

i rådgivnings- och utbildningsinsatser och leveranser av materiel som t.ex.

kriminalteknisk laboratorieutrustning, röntgenutrustning för tullkontroll, och

telekommunikationsutrustning.

Narkotikabekämpningsåtgärder har genomförts tillsammans med FN:s

drogbekämpningsprogram (UNDCP), bl.a. för att stoppa tillverkning och

distribution av amfetamin. Andra insatser som kan nämnas är inrättandet av en

baltisk/nordisk polisakademi och ett tvåårigt chefs- och personal-

utvecklingsprogram med Generalstullstyrelsen.  Statens kärnkraftinspektion har

huvudsakligen lämnat stöd på lagstiftningsområdet till upprättandet av export- och

importkontroll samt fysiskt skydd kring anläggningar för produktion och

bearbetning av kärnämnen. Stöd har utgått till i det här fallet Litauen. Den svenska

regeringen anser att det är angeläget att fortsatt stärka förmågan hos myndigheterna

runt Östersjön och att bekämpa den ökande internationella brottsligheten. Detta

skall ske genom nätverk, ökat internationellt samarbete, stärka rättskultur och

institutioner i de baltiska länderna, fortsatt överföring av kunskap och

specialutrustning. För att uppnå detta är även utvecklingen av personkontakter

mellan svenska befattningshavare och deras motsvarigheter i Central- och

Östeuropa av vikt för att kunna skapa väl fungerande nätverk för gräns-

överskridande brottsbekämpning124.

6.3 Finland

Finland har redan tidigt i sina strategier tagit upp behovet att de baltiska staterna

skall ha fastställda gränser och en fungerande gränskontroll. Det är dock viktigt att

                                                
123 SOU 2000:122 sid. 43
124 Regeringens proposition 1997/98:70
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påpeka det som nämnts tidigare om Finland under kap.3.3, att särskilt inledningsvis

har huvuddelen av Finlands stöd varit fokuserat på Estland. Dock har Finland på

senare tid(1999) styrt om sin inriktning mot att utjämna stödet.

Fram till 1993 var målsättningen att utveckla Estland, Lettland och Litauens

gränsbevakning och tullfunktioner. Detta arbete genomfördes bl.a. genom ett

utbildningssamarbete inom gränsbevakningens och tullens område. Utbildningen

sker genom att finska myndigheter125 tränar sin motsvarighet i Estland. Det innebär

att  Finland donerade tre gränsbevakningsfartyg med utbildad estnisk personal till

Estland.  Det stöd som inte är inriktat mot Estland under perioden fram till 1993 är

förstärkning och utbildning av Litauens gränsvakt mot Polen126.  Finland nämner i

det här tidiga samarbetet inget om stöd för att påverka den internationella

organiserade brottsligheten utan endast stöd till polis och rättsväsende i allmänhet.

Under perioden fram  till 1996 sker ingen spårbar förändring av den finska

inriktningen för gränsbevakningsverksamhet. Det signifikanta som kan lyftas fram

är att i 1996 års strategi betonas att Lettland och Litauens relativa andel av stödet

skall ökas. Finland beskriver i sin målsättning fram till 2000 att stödet till tull och

gränsbevakning skall fortsatta i syfte att stärka suveräniteten i de baltiska staterna.

EU är en faktor som är viktig i denna uppbyggnad och att procedurerna som är

grunden för utbildning följer EU:s direktiv. Detta får ses som en direkt förberedelse

för att underlätta Estlands och Lettlands och Litauens  eventuellt kommande

medlemskap i EU. Dock har Estland erhållit en klart större andel av det finska

stödet vilket kan göra Estland till en mognare kandidat inom det här området! Den

internationella och organiserade brottsligheten ges inte under denna period någon

särskilt utrymme utan fokus är på lokal och central polis och rättsutbildning127.

I 1996 års strategi för närområdessamarbetet, för Finland fram att det skall ske ett

fortsatt stöd för utveckling av gränskontroll och transittrafik. Detta arbete syftar till

                                                
125 Det innebär att Finlands gränsbevakningsväsende tränar sin motsvarighet och att
generaltullstyrelsen tränar sina kollegor i Estland.
126 Finlands handlingsprogram för Central och Östeuropa September 1993 Finska
Utrikesministeriet Handelspolitiska avdelningen, Enheten för Östeuropa och Östra Centraleuropa,
HPA-55 Engelsk och Finsk version sid. 1-15
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att underlätta handel, transport, tullbehandling och förbättrad infrastruktur vid

gränsövergångsställen. Någon mer specificering av stödet ges inte i strategin för

perioden fram mot den reviderade strategin som ges ut 1999. Det ges heller inga

vägledningar för perioden fram till den reviderade strategin 1999 vad avser insatser

för att möta den organiserade internationella brottsligheten128.

Dock kan ett antal saker kommenteras innan vi ser på 1999 års reviderade strategi. I

årsrapporten 1998 så ges det ett antal specifika åtgärder som genomförs i perioden

mellan 1996 och 1999. För det första är det värt att trycka på Finlands förändring av

hur stödet fördelas mellan de tre baltiska staterna. Finland säger att från att ha haft

ett huvudfokus på Estland så har Finland ökat den relativa andelen av stödet till

Lettland och Litauen. För det andra så har Finland koncentrerat ökade resurser för

att stärka den lettiska och litauiska kustbevakningen med donationer av varsin

kustbevakningsbåt. Både Lettland och Litauen har erhållit EU-inriktat stöd från

Finland för att bygga upp sina gränser.  För det tredje är det för första gången

nämnt ett steg för att påverka organiserad brottslighet i det av Finland stöttade

projektet att begränsa droghandeln i Estland. Detta arbetet sker i förening med FN:s

internationella drog begränsningsprogram (UNDCP)129.

Finland skapade som tidigare nämnts en reviderad strategi 1999130. Finland trycker

på några specifika bitar här. Finland vill bl.a. förbättra kärnsäkerheten vid Ignalina.

Men det som är mer adekvat under denna punkten är den utökade fokuseringen på

kärnmaterielkontroll i alla de baltiska länderna. Den andra delen är att fokusera på

den inre säkerheten i de tre baltiska staterna. Med det menas att stödet främst

inriktas på att utveckla polis och gränsbevakningsverksamheten131.

                                                                                                                                       
127 Åtgärdsprogram för Central och Östeuropa. Finlands verksamhetsprinciper för Central och
Östeuropa 1996 . Sid. 1-5 Utrikesministeriet Handelspolitiska avdelningen. Antagna av regeringens
utrikes och säkerhetspolitiska utskott 10.5.1996
128 Åtgärdsprogram för Central och Östeuropa. Finlands verksamhetsprinciper för Central och
Östeuropa 1996 . Sid. 1-5 Utrikesministeriet Handelspolitiska avdelningen. Antagna av regeringens
utrikes och säkerhetspolitiska utskott 10.5.1996
129 Årsrapport 1998 Mål, implementering och framtida utsikter för Samarbetet mellan Finland och
Närområdet. Finska utrikesministeriet Avdelningen för Central och Östeuropa sid. 23-25.
130 Den är endast ett supplement till 1996 års strategi som fortsatt gäller till den strategi som togs
fram 2000.
131 Verksamhetsstrategin för Finlands närområdessamarbete; Översyn 8.3.1999. Östlinjen enheten
för  närområdessamarbete ITÄ-24 sid. 7-8.
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En ny strategi togs fram år 2000. En genomgående faktor är hur hårt Finland

betonar att strategin följer EU:s riktlinjer för den nordiska dimensionen. Finland

betonar i strategin vikten av en förbättrad gränsbevakning med beaktande av EU:s

regelverk och bekämpning av kriminalitet. Vad avser projekten vid de tre baltiska

staternas gränser så inriktas de mot att dels förbättra samarbetet mellan polis och

tullmyndigheter och dels på att förbättra arbetet mellan de tre och även vad avser

gränsen mot Ryssland. I strategin år 2000 får den organiserade brottsligheten och

narkotikahandeln en särskild plats. Tidigare har inte detta betonats i de finska

strategierna men nu har den nämnts som ett huvudmål för att öka den allmänna

säkerheten. Ett annat led i detta är att verksamheten från Finlands sida skall

genomföras så att den förhindrar korruption. Arbetet skall även präglas av ett

jämnställdhetsperspektiv vad avser fördelningen mellan könen132.

6.4 Danmark

De danska strategierna/programmen trots att de är kraftigt decentraliserade (redan

1994) ned till ministerier och myndigheter i de så kallade sektorsprogrammen, så är

det till skillnad mot de svenska och finska, svårt att finna några åtgärder som

stämmer överens med kriterierna under det här temat. Dock har jag funnit vissa

inslag som kan utvecklas för att ge viss vägledning. Bristen på detta gör att det är

svårt att se en förändring eller utveckling av det danska stödet under detta temat.

De aktiviteter som nämns här hamnar under den danska suveränitetsstödet. Det

syftar till att medel kan avdelas för projekt som syftar till att markera landets

fysiska gräns  och övervaka densamma133.  Vilka åtgärder och vilken målsättning

man har för att göra detta eller lämna stöd återges bara i brottstycken och i olika

handlingar. Dessa skall nu belysas nedan.

Vad gäller förmåga att bevaka luftrummet så stöder danskarna BALTNET vilket är

ett gemensamt baltisk projekt för luftövervakning134 Vad gäller sjöbevakning så har

Danmark 1994-95 bidraget med utbildning av kustbevakningen samt rådgivning vid

                                                
132 Verksamhetsstrategi för Finlands närområdessamarbete Maj 2000 Finska utrikesministeriet.
Östlinjen Enheten för Närområdessamarbete ITÄ-24 sid. 9-11
133 Danska udenrigsministeriet Öststötte-muligheter och anvendelse, Grundlaget sid. 61
http:/www.um.dk/udenrigspolitik /oesteuropa/oeststoette/oesttoette/kap4.asp
134 Fremtidens forsvar beretning fra Forsvarskommissionen af 1997 bilagsbind 1, bilag 3. Sid. 18
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etablering av kustradarsystem Danmark har också donerat enklare

kustbevakningsfartyg i respektive baltiskt land 135

Vad gäller gränser så är donering av kontrollapparater för detektering av radioaktivt

kärnmaterial en sak som startades 1997-98 i samtliga tre baltiska länderna. Denna

åtgärd motverkar både transport och smuggling av radioaktivt kärnmaterial som

även försvårar för internationell smuggling av dessa begärliga ämnen. 136 Danmark

bidrar med att utveckla organen för tullhantering som innefattar allt från utbildning,

lagstiftning, införande av nya rutiner vilket kommer att vara viktigt för de baltiska

ländernas förmåga att anpassa sig till EU137.

Vad avser den internationella och organiserade brottsligheten så framgår det inga

åtgärder för detta i sektorsprogrammen från 1994 och fram till nu. Dock nämns det

i den utvärdering som kom 1993 innan framtagandet av sektorsprogrammen att det

hade öppnats en möjlighet för att bekämpa narkotikahandel och smuggling. Dock

har sådana åtgärder ej utvecklats i senare program138.

6.5 Norge

I den sista handlingsplanen Norge och sökar/kandidat länderna till EU (år 2000) så

har Norge sammanfallande intressen med EU-länderna att utveckla ett gott

samarbete med sökarländerna inom rättsområdet och vad gäller

polissamarbete/gränskontroll. Schengensamarbetet är en huvudfråga för

sökarländerna inom rättsområdet. Kravet på en skärpt gränskontroll mot länder som

är utanför EU blir större i och med att man är medlem och skall implementera

avtalet. Sökarländerna har brister i sin kapacitet och organisering vid

gränsstationerna. Regelverket är omfattande och komplicerat och det ligger i norskt

intresse att bistå med experter och teknisk assistans inom Schengen-området139.

                                                
135 Ibid. sid. 16
136 Danska udenrigsministeriet Öststötte-muligheter och anvendelse, Grundlaget sid. 12
http:/www.um.dk/udenrigspolitik /oesteuropa/oeststoette/oesttoette/kap4.asp
137 Ibid sid. 46
138 Danmarks internationale indsats, rapport fra Finansministeriet juni 1993 betänkande 1272 sid.
172
139 Norge och sökarländerna till EU, En handlingsplan för ökad kontakt och samarbete mellan Norge
och sökarländerna till EU, Utenriksdepartementet, 28. mars 2001 sid. 2
 http://odin.dep.no/ud/norsk/publ/rapporter/032091-220009/index-hov005-b-f-a.html.
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Polisens förmåga är en annan bit som Schengensamarbetet ställer ökade krav på.

De brister som Norge vill bidra till att förbättra är förmågan att bekämpa

internationell brottslighet, särskilt  narkotika. Norge har särskilt ansvar för detta

inom den gemensamma  baltiska polishögskolan140.

6.6 Sammanfattande analys

Sverige har sedan 1993 arbetat med alla tre mottagarländerna för utbildning och

överföring av utrustning för gränsbevakning. Detta arbete har fortsatt under andra

hälften av 1990-talet. Det betonas också att arbetet är ett led i en EU-anpassning av

stödet. Från 1995 så gavs lågnivåhoten organiserad brottslighet, smuggling och

illegal invandring en större roll och Sverige avdelade resurser för att bistå i detta

området.

Finland har engagerat sig i utbildning och överföring av materiel sedan 1993 till

Estland, Lettland och Litauen. 1996-2001 sker ingen förändring utan stödet

fortsätter med den förändringen att det skall anpassas efter EU:s regelverk och

procedurer. Vad avser internationell och organiserad brottslighet så nämner Finland

detta vad avser kamp mot droger i Estland i 1996 års strategi. Först i strategin 2000

så tar Finland upp den organiserade brottsligheten och narkotikahandeln som ett

allvarligt problem och  som därför är ett huvudmål för att skapa en ökad allmän

säkerhet.

Danmark ger en vag bild av sitt stöd inom det här temat. Danmark här gjort vissa

punktinsatser med stöd som hamnar inom temat. Det som kan lyftas fram är

utbildning kopplat mot mottagarländernas förmåga inom tullområdet och deras

ansökan till EU. Vad avser den organiserade brottsligheten så är stödet ej definierat.

Norge definierar stöd inom området först i sin senaste strategi Norge och

ansökarländerna till EU år 2000. Då fokuseras stödet på att utbilda och ge teknisk

assistans för Schengensamarbetet. Med denna senaste målsättning så tar Norge

fram behovet att stödja samarbete inom Schengenområdet för att bekämpa den

organiserade och internationella brottsligheten.

                                                
140 Ibid sid. 2.
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Figur: utvisande Gränsbevakning och insatser för stärkt yttre gränskontroll

internationell- och organiserad brottslighet.
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Engagerat från
2001 strategin
kopplat till
Schengen

2001

Inom temat framstår det tydligt att vi bland de nordiska staterna skiljer oss åt vad

avser insatser och engagemang inom stödet till de baltiska staterna. De givarländer

som har ett tidigt engagemang inom ett brett åtgärdsområde och som ger mer

långsiktiga och helhetsbaserade insatser är Sverige och Finland. Skillnaden mot

Norge och Danmark kan bero på Sveriges och Finlands geografiska läge och

förbindelser med mottagarländerna fysiskt. Det kopplat mot de baltiska staterna och

möjligheten till att brister i gränskontrollen hos de baltiska staterna direkt kommer

att påverka både Finland och Sverige. För att motverka denna överspridning av

problem till Finland och Sverige så ger ett aktivt engagemang den effekten att man

tidigt förebygger problemet innan det kommer till den egna gränsen. Danmark ger

inte en klar signal om vad man vill inom temat och det får tolkas antingen att man

är begränsat engagerat alternativt handlägger det på en lägre nivå som ej kan utläsas

i strategierna. Norges insatser har ändrats så sent att de inte ännu är implementerade

utan kan ses endast i framtiden efter 2001.

7 Tema 5: Asyl- och migrationspolitisk kompetens

7.1 Bakgrund

Den otillräckliga gränskontrollen ledde inledningsvis till att migrationsrörelser från

framförallt Asien och Mellanöstern i riktning mot Skandinavien och Tyskland

skapade problem för de oförberedda myndigheterna i främst Estland, Lettland och

Insats
Land
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Litauen, men även i de västryska och nordpolska områdena. Det blev angeläget att

stärka framför allt de tre baltiska ländernas kapacitet att hantera flyktingströmmar.

Områden som är av särskild vikt är bl.a. att stärka nationell lagstiftning, förbättra

förmågan till asylhantering/flyktingmottagning, rådgivning, och samarbete med

internationella NGO´s. Kopplat till denna fråga är givetvis problemen runt illegal

migration som ofta är förbunden till internationell organiserad brottslighet. En

annan skärningspunkt är även förmågan till en fungerande gränskontroll141.

7.2 Sverige

Detta samarbete inom det migrationspolitiska området inleddes redan de två första

perioderna av säkerhetsfrämjande samarbete dvs. innan 1995142. Det svenska

samarbetet har främst bedrivits med de baltiska staterna dels för att stärka den

nationella lagstiftningen och förbättra den internationella rättsliga situationen, dels

för att ta hand om inkommande flyktingar och ge dem en acceptabel situation i

väntan på personutredningar.

Genom samarbetet har Sverige ställt experthjälp till förfogande för utarbetande av

flyktingslagstiftning, förbättrad asylhantering och förbättring av flykting-

mottagning. Insatserna inom detta området har genomförts genom en nordisk

samverkan och ansvarsfördelning. En del av verksamheten har bedrivits i samarbete

med UNHCR och UNDP. Sverige har också tillsammans med bl.a. UNDP stött

insatser för att förbättra handläggningen av uppehållstillstånd för den rysktalande

befolkningen i Estland. Stödåtgärder inom detta område kan lämpligen, förutom

rådgivning i lagstiftningsfrågor, även fortsättningsvis omfatta åtgärder för en

förbättrad praktisk asylhantering och flyktingmottagning.

1995 vidgades det så kallade suveränitetsstödet och det innebar att begreppet illegal

immigration uppmärksammades143.  Den har ofta anknytning till annan grov

internationell brottslighet. Åtgärder måste därför koordineras med

                                                
141 Regeringens proposition 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete sid. 27-28.
Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar Statsrådets redogörelse till riksdagen
17.3.1997 ISBN951-53-1278-7 Oy Edita Ab Helsingfors 1997 P. 1. Den säkerhetspolitiska
verksamhetsmiljön
142 SOU 2000:122 sid. 43
143 SOU 2000:122 sid. 43
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brottsbekämpning och gränskontrollverksamhet. Anknytning finns också till

utvecklingen av ett starkt rättssamhälle på demokratisk grund i vilket utsatta

människors rätt tas till vara oavsett nationell tillhörighet. Eftersom många bilaterala

och multilaterala aktörer, bl.a. UNHCR, är aktiva inom denna sektor bör

möjligheterna till samordning via UNDP utvecklas till fler länder. Fortsatt nordisk

samverkan är också viktig144. Under 1998-1999 har institutionsutveckling och

kunskapsöverföring fått en mera framträdande roll i säkerhetssamarbetet. Detta bl.a.

inom migrationsverkets kompetensuppbyggnad i de baltiska staterna 145.

7.3 Finland

Finlands placering vid gränsen mot Ryssland samt dess täta förbindelser med bl.a.

Estland utgör en faktor som är att räkna med vad gäller immigration samt utsatthet

för illegal sådan verksamhet. I den tidiga strategin från 1993 lyfter Finland fram att

man försöker minska de risker som en okontrollerad migration innebär från de

baltiska staterna in i Finland. Detta sker genom tekniskt bistånd och överföring av

”know-how”. Det är intressant att Finland redan tidigt uppmärksammar dessa

problem och vill åtgärda detta genom att förbättra infrastrukturen för att kontrollera

detta samt att bistå med utbildning. Det är dock på sin plats att göra en kommentar.

Det är att 80% av stödet riktas till Estland och de övriga två får dela på resten.

Inriktningen att bevaka detta fenomen löper vidare till 1996 års strategi146.

Det bör nämnas igen att Finland i 1996-års strategi lyfter fram att ansvaret för

stödet skall ligga hos de mottagande länderna. Denna anmärkning kan tyckas vara

liten men det är en tydlig markering att Finland anser att de mottagande ländernas

administration och styrelse har mognat för uppgiften att bestämma mer själva. Vad

avser asyl- och immigrationsfrågor så ingår det som ett av målen för Finlands stöd

för 1996 och fram mot den reviderade strategin 1999. Finland säger att utveckling

av gränsbevakning samt att flyktingförvaltningen skall utvecklas både på det

centrala och det lokala planet. Detta arbete skall främjas genom respekt för de

                                                
144 Regeringens proposition  1997798:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete sid. 27
145 SOU 2000:122.
146 Finlands handlingsprogram för Central och Östeuropa September 1993. Finska
Utrikesministeriet Handelspolitiska avdelningen, Enheten för Östeuropa och Östra Centraleuropa,
HPA-55  Sid. 2.
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mänskliga rättigheterna samt under demokratiska former. Finland hänvisar till

samarbete via internationella organisationer som OECD, ER, UNDP, UNHCR och

slutligen IOM147.  I utvärderingen 1998 så trycker man på samarbetet vad avser asyl

och migrationspolitiken och samarbetet ned de internationella organisationerna.

Detta görs särskilt i ett antal finska projekt i Estland och Lettland för att integrera

de stora ryska minoriteterna 148.

1999 års reviderade strategi ger inget ytterligare om målsättningar inom det här

området annat än den väsentliga upplysning att stödet härmed skall fördelas lika

mellan Estland Lettland och Litauen.  I strategin för 2000 kommenteras inte den

asyl och immigrationspolitiska delen särskilt utan det som betonas är att arbetet

skall fortsätta att ske i samråd med de ovan nämnda internationella

organisationerna 149.

7.4 Danmark

Danmark har redan tidigt engagerat sig i frågor om demokrati och mänskliga

rättigheter.  Asyl och migrationsfrågor är saker som hamnar under den

övergripande ramen demokratistöd som handlades av demokratifonden fram till

1994. Det finns inga direkta mål uppsatta för detta stöd annat än det som antytts

ovan under denna tidsperiod150.

1994 när det danska stödet decentraliserades till sektorsprogram så hamnade dessa

frågor under den övergripande rubriken tekniskt och administrativt öststöd. 1997

upphörde det tekniska administrativa stödet och ersattes av FEU-programmet där

det fortfarande handlägges151.

                                                
147 Åtgärdsprogram för Central och Östeuropa. Finlands verksamhetsprinciper för Central och
Östeuropa 1996 . Sid. 1-5 Utrikesministeriet Handelspolitiska avdelningen. Antagna av regeringens
utrikes och säkerhetspolitiska utskott 10.5.1996.
148 Årsrapport 1998 Mål, implementering och framtida utsikter för Samarbetet mellan Finland och
Närområdet. Finska utrikesministeriet Avdelningen för Central och Östeuropa sid. 23.
149 Verksamhetsstrategi för Finlands närområdessamarbete Maj 2000 Finska utrikesministeriet.
Östlinjen Enheten för Närområdessamarbete ITÄ-24 sid. 13.
150Regeringens handlingsplan for Danmarks bidrag til stötten til reformprocessen i Central og
Östeuropa i årene 1992-1994 September 1991. Udenrigsministeriet N.6.j.nr.400.e.9-3. Sid.31./
Danmarks internationale indsats, rapport fra Finansministeriet, juni 1993, betänkande nr1272. Sid.
.174.
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Danmark specificerar inte sitt stöd på ett mer detaljerat sätt i sina program mellan

1993-2001. Den stora växlingen är att efter FEU-programmet togs i bruk så är

stödet inriktat för en integration i EU  Det som nämns går att sammanfatta i

följande punkter nedan152:

-stöd av NGO organisationers etablerande i de baltiska staterna153

-utveckling av asyl och flyktingpolitik 154

- gynnsam integration av de ryska minoritetsgrupperna

-anpassning av lagstiftning för asyl och migrationspolitik 155

7.5 Norge

I sitt program som löper från 1992 fram till 1999 och som förnyas nu 2001 så har

dessa frågor handlagts under demokratibyggande åtgärder. Norge fäster särskilt

fokus på de ryska minoriteter som finns främst i Estland och Lettland. De krav på

minoriteterna att kunna estniska och lettiska för att bli medborgare är ett område

där Norge bidrar med språkutbildning156. Målsättningen kvarstår i den sista

handlingsplanen Norge och sökarländerna till EU157.

                                                                                                                                       
151 FEU syftar till att ge bistånd som ligger i linje med EU och därmed förbereder mottagarlandet
successivt för ett eventuellt medlemskap. Danska udenrigsministeriet Öststötte-muligheter och
anvendelse, Grundlaget http:/www.um.dk/udenrigspolitik /oesteuropa/oeststoette/
oesttoette/kap4.asp, sid. 53.
152 Ibid sid. 54
153 Ibid sid. 60
154 Country operation programme for the Danish bilateral assistance to Estonia year 2000-2002,
http:/www.um.dk/udenrigspolitik/oesteuropa/oeststoette/estonia/ 6.asp, sid. 2 Country operation
programme for the Danish bilateral assistance to Latvia year 2000-2001,
http:/www.um.dk/udenrigspolitik/oesteuropa/oeststoette/latvia 6.asp, sid. 3
155 Ibid sid. 55
156 Norge och Baltikum Fra fortid til framtid. Sid. 9.  http://odin.dep.no/
ud/norsk/publ/veiledninger/032005-990896/index-dok000-b-n-a.html
157 Norge och sökarländerna till EU, En handlingsplan för ökad kontakt och samarbete mellan Norge
och sökarländerna till EU, Utenriksdepartementet, 28. mars 2001.Sid. 1.
 http://odin.dep.no/ud/norsk/publ/rapporter/032091-220009/index-hov006-b-f-a.html,
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7.6 Sammanfattande analys

Temat ger inte stora skillnader på den övergripande målsättningsnivån där stödet

handläggs som suveränitetsstöd, demokratibyggande stöd osv. Alla bidragsgivande

länderna visar att man på något sätt aktivt deltar inom temat. Därför skall jag

försöka att undersöka  den lägre nivån under de övergripande målsättningarna för

att se särskiljande egenheter.  Den uppdelningen kommer att göras i tabellen nedan

för att visa på skillnader och likheter.

 Figur: Åtgärder aktivt inom migration och asylpolitik

Lagstiftning

om Asyl

Illegal

immigration

NGO:s. Ryska

minoriteten

Sverige
Ja 1993 och
framåt

Ja sedan 1995 Ja från 1995 Ja från 1995

Finland
Ja 1993 och
framåt

Ja sedan 1993 Ja från 1996 Ja från 1998

Danmark
Innan 1997
tveksamt därefter
Ja

--------------- Ja från 1997 Ja från 1997

Norge
-------------- ---------------- --------------- Ja  sedan 1992

Tabellen ger inga direkt klara svar utom att Finland och Sverige ger mer utvecklade

träffar vad avser åtgärder oftare inom temat än de övriga två nordiska länderna.

Dock är temat nära länkat med det tidigare fjärde temat vad avser gränskontroll.

Det kan vara så att en anledning till att träffarna blir som ovan, kopplat till både de

danska och norska målsättningarna, är att  Danmark och Norge är mindre

påverkade av temat. Sverige och Finland har som tidigare sagts ett mer utsatt läge

för flyktingrörelser från Baltikum och därför tidigt och på ett bredare område agerar

för att de egna länderna skall påverkas mindre.

8 Tema 6: Beredskap mot olyckor och katastrofer

8.1 Bakgrund

Katastrofberedskapen och olycksfallsberedskapen var svag direkt efter

Sovjetunionens upplösning, samtidigt som riskerna ökade som en följd av

minskande kontroll och bristande erfarenhet hos i många fall nya eller personellt

Insats

Land



Mj Håkan Gustafsson 2001-06-18                                    FHS jou.nr.19100:1030
Avd 2 / ChP 99-01                 sida 72/94

förändrade ansvariga myndigheter. De tre baltiska ländernas självständighet och

upplösningen av den sovjetiska militära kontrollen gjorde det möjligt att söka nya

luft- och sjöfartsleder och att undanröja de hot som gamla ammunitions och

mindepåer utgjorde. Områden som är intressanta att studera inom det här temat är

stöd till att skapa fungerande räddningstjänster, flyg och sjöräddning, sanering av

miljöskador, kärnsäkerhet, oljeskadeskydd, transport av farligt gods och slutligen

och inte minst avlägsnande av minor och icke exploderad ammunition158.

8.2 Sverige

I den inledande delen av 1990-talet inriktades stödet mot olaga hantering av

kärnbränsle och radioaktiva ämnen samt skrotning av kemiska vapen m.m. Dessa

hotscenarios är  problem som måste bekämpas i samarbete med de berörda

länderna. Det behövs riktade insatser och ett integrerat angreppssätt där gräns-

överskridande samarbete kan ha en viktig funktion159.

Inom det svenska  säkerhetsfrämjande samarbetet har stöd med början 1992

lämnats till att upprätta fungerande räddningstjänster i Estland, Lettland och

Litauen. Verksamheten har följt en plan som löpt under 4 år och avslutades 1996

med Estland och 1997 med Litauen och Lettland. Det inledande stödet var både

inriktat på utbildning och överföring basmateriel för räddningstjänst. Fortsatta

utbildningsinsatser inom specifika områden bl.a. brandsäkerhet vid kärnkraftverk,

oljeskadeskydd och transporter av farligt gods har därefter fortsatt under 1997-98

med syfte främst på utbildning av personal och chefer inom räddningstjänsten.

1999-2001 har ett program använts som löper med de tre länderna med följande

målsättningar. 1. Stöd till de baltiska staternas nationella utbildningssystem med

tonvikt på högre räddningstjänstutbildning, 2. Forskning och utveckling genom

kunskaps och erfarenhetsutbyte inom metod-, teknik-, utbildning- och

organisationsutvecklings- områdena, 3. Samverkan och bistånd vid allvarliga

olyckor med stöd av bilaterala avtal160.

                                                
158 Säkerhetsutvecklingen i Europa och Finlands försvar Statsrådets redogörelse till riksdagen
17.3.1997 ISBN951-53-1278-7 Oy Edita Ab Helsingfors 1997 P. 1. Den säkerhetspolitiska
verksamhetsmiljön. Regeringens proposition 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete sid.
28.
159 Regeringens proposition 1994/95:160 sid. 6
160 SOU 1999:6 sid. 40-42
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För att stödja en säker civil lufttrafik har luftfartsverket samarbetat för civil/militär

integrering av luftrumskontrollen i de baltiska länderna. För att sanera efter

miljöskador som åstadkommits av den sovjetiska militära närvaron har insatser

genomförts för att rensa upp icke exploderad övningsammunition och militärt skrot,

kartlägga dumpad skarp ammunition samt röja minor. Inom ramen för dessa

insatser som påbörjades 1995 har utbildning av civila och militärer i ammunitions-

och minröjning skett liksom uppmätning av nya farleder till förmån för en säkrare

och snabbare sjöfart. Sverige har röjt med egna fartyg och även givit bistånd till att

upprätta BALTRON. Svenska FM har bedömt att fortsatta röjningsarbeten är av

vikt för att säkra farvattnen utanför Lettland och Litauens kust161.

8.3 Finland

Finlands engagemang i den tidiga delen av 1990-talet fram till 1996 var av arten

stöd till räddningstjänst polis och tull. Kopplat till detta skänktes 3

gränsbevakningsfartyg till Estland med tränad personal. Stödet har varit inriktad på

främst Estland som också  tidigare nämnts ovan. Genom utbildningsinsatserna inom

dessa områden så ges främst Estland en ökad kapacitet att motstå olyckor och

katastrofer. Ett annat mycket viktigt område som Finland har stöttat Estland med är

att röja upp bland gamla fabriker och oljeutvinning. De kvarlämnade relikerna av

fabriker och annat från sovjettiden har varit potentiella källor till en kommande

miljökatastrof. Vilket kunde drabba invånarna inom dessa områdena, men även

kunde varit en potentiell fara för Östersjön och omgivande länder.  Kärnsäkerhet

har varit ett annat orosmoment för närliggande länder vilket Finland också

uppmärksammat och därför aktivt påverkar utvecklingen vad avser kärnsäkerhet162.

1996 uppmärksammar Finland som tidigare nämnts ovan att en mer balanserad

fördelning av stödet till de baltiska länderna skall genomföras. Det innebär att

medel styrs över från Estland till de övriga två baltiska staterna. Finland fortsätter

här sitt arbete för att dels stärka miljön och undvika tickande miljöbomber och dels

                                                
161 Ibid sid. 34
162 Finlands handlingsprogram för Central och Östeuropa September 1993. Finska
Utrikesministeriet Handelspolitiska avdelningen, Enheten för Östeuropa och Östra Centraleuropa,
HPA-55  Sid. 2, 11-14.
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en fokusering på kärnsäkerhet och nukleära ämnen. Dock specificeras inte de mål

man vill uppnå inom varje område som nämns 163.

I 1998 års utvärdering ges det inga nya inriktningar164. I den reviderade strategin

1999 så trycker man starkt på miljöaspekten där miljöprojekten skall samordnas

med EU. En annan sak som också får särskild poängtering är kontrollen av

kärnkraftverket Ignalina i Litauen samt en utökad och utvecklad

kärnmaterielkontroll i samtliga tre länderna. Stödet skall dock härmed fördelas lika

mellan de tre länderna viket är en förändring mot tidigare165.

Närområdesstrategin 2000 ger inga ytterligare förändringar vad avser den

finländska inriktningen av stödet inom katastrof och olycksfallsberedskap166.

8.4 Danmark

Danmark har tidigt i sitt stöd till Central- och Östeuropa mest varit fokuserade på

miljöstöd och miljöförbättrande åtgärder. Den största posten i det danska biståndet

har återfunnits inom denna sektor. Stödet har mellan 1991-93 varit i paritet med de

övriga två sektorerna näringsliv, och tekniskt administrativt stöd167. Dock från

1994-1998 har miljöstödet klart tagit största delen av biståndet, där det avdelas lika

mycket medel som de två övriga sektorerna  tillsammans168.  Parollen har varit

”Mest miljö för pengene 169”  Fokus är på en långsiktig miljöpolitik där föroreningar

och minskningen av utsläpp långsiktigt bearbetas170. Däremot är det mindre belyst

                                                
163 Åtgärdsprogram för Central och Östeuropa. Finlands verksamhetsprinciper för Central och
Östeuropa 1996 . Utrikesministeriet Handelspolitiska avdelningen. Antagna av regeringens utrikes
och säkerhetspolitiska utskott 10.5.1996 sid. 3-5
164 Årsrapport 1998 Mål, implementering och framtida utsikter för Samarbetet mellan Finland och
Närområdet. Finska utrikesministeriet Avdelningen för Central och Östeuropa
165 Verksamhetsstrategin för Finlands närområdessamarbete; Översyn 8.3.1999. Östlinjen enheten
för  närområdessamarbete ITÄ-24 sid. 7-8
166 Verksamhetsstrategi för Finlands närområdessamarbete Maj 2000 Finska utrikesministeriet.
Östlinjen Enheten för Närområdessamarbete ITÄ-24 sid. 9-11.
167 Danmarks internationale indsats, rapport fra Finansministeriet, juni 1993, betänkande nr1272.
Sid. 156
168 Danska utrikesministeriet Evalueringen af Öststötten 1994-97 sammanfattande redogörelse sid.
14. Internet http://www.um.dk/udenrigspolitik/ oesteuropa/ oeststoette/ evaluering/index.asp 2001-
03-21. Danska udenrigsministeriet Öststötte-muligheter och anvendelse, fordelning sid. 2.
http:/www.um.dk/udenrigspolitik/ oesteuropa/oeststoette/oesttoette/kap3.asp
169 Danmarks internationale indsats, rapport fra Finansministeriet, juni 1993, betänkande nr1272.
Sid. 168
170 Danska udenrigsministeriet Öststötte-muligheter och anvendelse, bilateral, sid. 2-9
http:/www.um.dk/udenrigspolitik /oesteuropa/oeststoette/oesttoette/kap4.asp
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på vilket sätt Danmark agerat inom temats område. Det finns några områden där det

dock särskilt kan lyftas fram och visa på vilka målsättningar som Danmark har som

tangerar temat.

Det första området är kärnkraftssäkerhet där man har fokuserat dels på de faktiska

kärnkraftverken men även transport och förmåga att upptäcka illegal smuggling av

klyvbara ämnen. Arbetet finns beskrivet redan 1993 men då inriktat på att förbättra

säkerheten vid  kärnkraftverken, vilket är en åtgärd för att undvika katastrofer171.

När sektorsprogrammet infördes så bedriver den danska Beredskapsstyrelsen

verksamheten. Programmen startade 1994-1996 med att leverera utrustning för

mätning, beräkning av strålning för att 1997 förbättra det tidigare och införa

utrustning vid gränser som kan kontrollera smugglat material. Programmet 1998

som sträcker sig till 2001 så införs metrologiska program samt ett system för att

kunna informera civila vid olycka.172

Inom transport och farligt avfall görs insatser för att förbättra och anpassa detta för

att kunna matcha EU:s krav samt att möjligöra att före detta kontaminerade platser

saneras och görs brukbara igen. De gamla depåerna och kemikalieavfallet hindrar

privatiseringen och industriuppbyggnad.173

Bidraget till BALTRON från Danmark gör att de baltiska staterna får egen

kapacitet på sikt att röja minor i egna farvatten och i fredsbevarande operationer.

Danmark har dock med egna resurser röjt farleder i de baltiska staterna 174.  Bidraget

av kustbevakningsfartyg har redan nämnts under kap.4.4, vilka kan användas vid

sjöräddning.

8.5 Norge

Miljövård och atomsäkerhet  är två av de fyra huvudmålen i de norska

handlingsprogrammen för Central- och Östeuropa 1992-1999. Dessa mål återfinns i

                                                
171 Danmarks internationale indsats, rapport fra Finansministeriet, juni 1993, betänkande nr1272.
Sid. 168
172 Danska udenrigsministeriet Öststötte-muligheter och anvendelse, bilateral, sid. 10-12
http:/www.um.dk/udenrigspolitik /oesteuropa/oeststoette/oesttoette/kap4.asp
173 Ibid sid. 7
174 Fremtidens forsvar Beretning av Danska Forsvarskommissionen 1997 bilagsbind 1 december
1998 bilaga 3 sid. 12-17
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den sista handlingsplanen för 2001175. Vad  Norge har koncentrerat sig på genom

det årtionde som gått har varit dels att bidra till att sanera miljöskador och dels att

förbättra säkerheten vid det Litauiska kärnkraftverket med målsättning att det skall

kunna stängas ned på sikt176.

På sjöräddning och flygräddningsområdet är det deltagandet i dels BALTRON och

BALTNET och dels det materiella stödet vad avser fartyg som nämns under kap.4.5

så deltar Norge i uppbyggnaden till Estland, Lettland och Litauens egna förmåga 177.

8.6 Sammanfattande analys

De nordiska länderna har alla på något sätt engagerat sig inom tema beredskap mot

olyckor och katastrofer. Ett sätt att göra detta kan vara förebyggande arbete där

insatserna inriktas mot att minimera att dessa saker skall uppstå. Ett tydligt sådant

arbete är att förbättra säkerheten vid exempelvis kärnkraftverk såsom Ignalina i

Litauen. Ett annat är att röja minor och oexploderad ammunition(OXA). Men

uppstår det katastrofer så behövs det en fungerande räddningstjänst och kapacitet

att reda upp olyckan. Det finns inte någon grund för att sammanfatta det som står

under varje land utan det underlättar att se bredden på insatserna från respektive

nordiskt land i en tabell. Därför kommer jag att välja av de områdena som temat

omfattar och se hur det fördelar sig mellan de nordiska länderna.  Tabellen framgår

på nästa sida.

                                                
175 Närmare Norden nordiskt Ministerråd, TemaNord 2000:530 ISBN 92-893-0447-2. Sid. 24. Norge
och sökarländerna till EU, En handlingsplan för ökad kontakt och samarbete mellan Norge och
sökarländerna till EU, Utenriksdepartementet, 28. mars 2001. Sid. 5-6. http://odin.dep.no/ud/norsk
/publ/rapporter/032091-220009/index-hov005-b-f-a.html. Norge och Baltikum Fra fortid til framtid.
Sid. 9. http://odin.dep.no/ ud/norsk/publ/veiledninger/032005-990896/index-dok000-b-n-a.html
176 Ibid.
177 Nordisk sikkerhet militärbalansen 2000-2001. Sid. 34-35. Den norske atlanterhavskomité ISSN:
1502-2838
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Figur: Fördelning av aktiviteter inom temat

Räddningstjänst Miljösanering Kärnsäkerhet Minor, OXA

Sverige
1992-2001
Inledningsvis från
utbildning och
mtrl-överföring till
utbildning

Främst av OXA
samt minor och
röjning av
sjöfartsleder

Tidigt 90-tal-2001
spridning av
kärnämnen. 1997
säkerhet vid
kärnkraftverken

1995-2001 med
svenska fartyg.
Aktiva i
BALTRON

Finland
Tidigt 90tal –1996
dock endast till
Estland

Tidigt 90-tal och
framåt med
inriktning på
Estland. Sanering av
gamla skador.

Tidigt 90tal till nu.
Med fokus på
Ignalina.

Inga insatser med
egna resurser.
Aktiva i
BALTRON

Danmark
Inga insatser Sanering  av

miljöskador
Start 1993 med
fokus på
kärnkraftverken
1998 tillägg
smuggling

Efter 1995 Röjt
minor med egna
resurser.
Aktiva  i
BALTRON

Norge
Inga insatser 1992-2001

Förebyggande
miljöarbete

1992-2001aktiva
med syfte att stänga
Ignalina

Inga insatser med
egna resurser.
Aktiva i
BALTRON

Temat ger svaret att länderna har alla tidigt engagerat sig i aktiviteter inom temat.

Arbetet fortsätter alltjämt inom alla fyra nordiska ländernas handlingsprogram. Ett

genomgående fält där de nordiska länderna är starkt engagerade är kärnsäkerhet.

Det får ses till de extrema konsekvenser en olycka skulle få för alla nordiska länder.

Tjernobyl sitter starkt i alla nordiska länders minne. Temat har en svårighet och det

är att dra skiljelinjen vad avser miljöarbetet. Det är att se vilka miljörisker som kan

utveckla sig till direkta katastrofer.  Här är det svårt att skilja på insatser som har en

långsiktig förebyggande inriktning och arbete som röjer akuta miljöbomber som

kan bli katastrofer. Båda kan utvecklas till katastrofer. Det som är mest inriktat mot

temat är ändå uppbyggnad av de baltiska ländernas räddningstjänster där Sverige

och Finland har varit särskilt aktiva. I Finlands fall dock endast Estland.

Insats

Land



Mj Håkan Gustafsson 2001-06-18                                    FHS jou.nr.19100:1030
Avd 2 / ChP 99-01                 sida 78/94

9 Diskussion och slutsatser

9.1 Diskussion och analys av respektive avsnitt kopplat till frågeställningar

Kapitlet är uppbyggt runt frågeställningarna och redovisning sker i en löpande

ordning med frågor, analys och slutsatser

Fråga 4. Hur ser dokumenten och administrationen ut i respektive nordiskt

land? Har man landstrategier i varje land och är de uppbyggda på samma

sätt?

Närområdesstrategier, handlingsprogram, landvisa målsättningar och

verksamhetsstrategier. Kärt barn har många namn. De nordiska länderna benämner

sitt stöd till de baltiska staterna olika vilket i sig inte är konstigt. Det som däremot

är särskiljande när man analyserar Sverige, Norge, Finland och Danmark är hur

man praktiskt planerar och lägger upp sitt stöd. Här finns det klart särskiljande

metoder som är värda att belysa. De här skillnaderna kan även ge en fingervisning

om hur nära och specialiserat samarbetet är med mottagarländerna. Om det jag för

fram nedan är en tendens som har reell grund kan nog endast mottagarländerna

svara på, men det är inte uppsatsen mål. Den jämförelse som jag vill göra är hur

givarländerna administrerar stödet.

Om vi börjar med Sverige så har landet hanterat stödet i de två inledande

perioderna fram till 1996 med gemensamma strategier för alla tre mottagarländerna.

Efter 1996 så har stödet administrerats i landvisa strategier d.v.s. att den svenska

regeringen har tagit fram separata strategier som löpt mellan 1996-98 och 1998-

2001. Det som är anmärkningsvärt är hur lite innehållet skiljer sig åt mellan varje

mottagarlands strategi. Det skulle vara lika enkelt att använt en strategi och bara

särskilt markerat vad som skiljer sig åt. Det upplevs som ambitiöst att Sverige valt

separata strategier. Men vad är nyttan rent praktiskt annat än att få mottagarlandet

att känna sig individuellt behandlat. Vad gäller Danmark så har stödet

administrerats i en gemensam strategi/handlingsplan fram till 1999 då man

bestämde sig för att ta fram individuella program för stödet till mottagarländerna.

Skillnaden i de danska programmen är att de är klart skilda åt i sina målsättningar

och program för respektive mottagarland. De har en klart individuell prägel från

1999. Norge har använt sig av en gemensam handlingsplan som löpt fram till 2001.
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Norge har nu tagit fram en strategi med separata målsättningar för respektive

sökarland till EU. Strategin är ny och det finns endast övergripande mål i den som

skall brytas ned ytterligare. Finland har valt att inte ge ut separata landstrategier

under perioden som är studerad i uppsatsen. Däremot markerar Finland skillnader i

sina strategier mellan de olika mottagarländerna.

Figur visande när bidragsländerna byter till individuella program

1    3    4

Individ

1,2,3,4         2 Gem

1991 1993 1996 1999 2001

Figuren ovan visar när länderna skiftar från gemensamma handlings-

program/Strategier. 1=Sve., 2=Fin., 3=Dan., 4=Nor. (När siffrorna visas i den övre

pilen så har man ändrat inriktning). Mottagarländernas nationella prägel och

individualism bör stärkas genom att stödet bedrivs individanpassat. Samtidigt borde

detta kräva en större arbetsinsats från de givarländer som går mot en individuell

prägel av stödet till mottagarländerna.   Vad avser programmens längd så är det en

trend hos samtliga bidragsgivare att länderna går mot längre projekt på 1-3 år d.v.s.

långsiktighet. Avslutningsvis så kräver en sådan uppbyggnad som de nordiska

länderna valt på sina planer att ännu större krav ställs på mottagarländerna som är

beroende av stödet.

De ovan diskuterade strategierna och handlingsplanerna ger självständigt ingen

större fingervisning om hur kraftfulla insatserna är rent ekonomiskt. För att ha med

sig en bild av detta och för att sprida ljus över de nordiska ländernas bidrag till

mottagarländerna totalt är man betjänt av nedanstående tabell. Målsättningarna ger

inte svar på detta förhållande utan dessa måste sökas i ekonomiska termer eller

annars genom att värdera vad som är implementerat.  Här är det inbördes

förhållandet mer intressant för att belysa respektive lands insatser178.

                                                
178 Nordiska ministerrådet TemaNord 2000:530 Köpenhamn

Skifte
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          Sverige Finland Danmark Norge

En faktor som kvarstår att ta med sig att det är givarlandet som många gånger

värderar sitt stöd i reella ekonomiska termer. Vad är en begagnad luftvärnsbataljon

värd? En symbolisk summa av 200000 kr eller anskaffningsvärdet som är

mångmiljonbelopp. För att nå längre här måste stödet värderas bitvis i sin

implementering i mottagarländerna och den aspekten studeras bl.a. utrymmesskäl

inte här.

500

1000

1500

2000

2500

457

2858

1003

2487

Det nordiska bilaterala biståndet till Estland, Lettland och Litauen 1990-1999 MDKK
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1. Fungerar modellen över det vidgade säkerhetsbegreppet som analysverktyg

för det säkerhetsfrämjande stödet? På vilket sätt fungerar den och vad ger den

svar på?

Modell179

Modellen fungerar att använda i det syftet den är avsedd för att verka i denna

uppsats. Den är ett verktyg som gör att användaren kan analysera hur ett bistånd

som ges till ett land är uppbyggt. Med det menas att modellen kan på ett relativt

enkelt sätt se hur givarlandets stöd korrelerar med det vidgade säkerhetsbegreppet

för staten. Modellen kan därför visualisera hur givarlandet dels ger stödet ett visst

år eller tidsperiod där det finns en målsättning som skall analyseras och dels genom

att jämföra olika tidsperioder se en utveckling av stödet kopplat till det vidgade

säkerhetsbegreppet. Modellen kan visa på vilka sektorer ett givarland är mer aktivt

inom, på samma sätt som den kan visa hur andra sektorer lämnas utan åtgärd.

Modellen har givetvis sina brister. Det är att den ger inte omdelbart ett uttömmande

svar om stödet på djupet. Detta måste kompenseras som det gjorts i uppsatsen

genom att komplettera med ekonomiska faktorer eller implementering av direkt

stöd. Modellen behöver på så sätt stöd av ett genomarbetat bakgrundsunderlag som

                                                
179 Modellen presenterades av Jan Hyllander Fakultetsmedlem vid centret för säkerhetspolitiska
studier i Genève(GCSP). Jan Hyllander har själv tagit fram denna modell för att tydligöra den
bredare synen på säkerhetsbegreppet. Modellen används här med tillstånd av Jan Hyllander efter en
telefonintervju 2001-02-20 kl:1700.

G C S P  F a c u l t y : J a n  H y l l a n d e r
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läsaren kan gå tillbaka i efter att ha sett en tendens eller förändring som man vill

studera. De nordiska ländernas målsättningar särskilt när de är skrivna gemensamt

för mottagarländerna, ger sällan eller inte en faktisk skillnad vad avser fördelning

av stödet mellan mottagarländerna. Målsättningarna ger heller inte direkt

information om hur mycket ekonomi som backar upp dessa. Men avslutningsvis vill

jag påpeka att metoden att använda det vidgade säkerhetsbegreppet, i en modell

som analysverktyg,  ger flera fall av  tydliga skillnader mellan Sverige, Finland,

Danmark och Norge i deras ambition att stödja Estland, Lettland och Litauen.

2.Hur fördelar sig det säkerhetsfrämjande stödet från Sverige, Finland,

Danmark och Norge kopplat till det vidgade säkerhetsbegreppet?

2.a Är de nordiska länderna likriktade i sitt stöd eller prioriteras ett visst

område inom det säkerhetsfrämjande stödet/vidgade säkerhetsbegreppet av

respektive land?

2.b Hur förändras fördelningen över den undersökta tidsperioden?

2.c Vilka av de teman som ingår i begreppet säkerhetsfrämjande stöd är det

som prioriteras främst av respektive nordiskt land? Kan man även utläsa

vilken förändring som sker över den tid som undersökes?

För att ge svar på ovanstående frågor så kommer jag använda modellen som

presenterades under kap.1.2 metod. Med den som utgångspunkt och referens för

läsaren så skall svaren ges stegvis nedan. För att göra detta så använder jag mig av

indelning av perioden 1991-2001 i tre stycken perioder. Denna indelning stämmer i

stort med den finska, danska och svenska strategiindelningen. Vad gäller Norge så

har man haft en strategi för den undersökta perioden och kommit med en ny 2001.

Givarländerna startar inte alla sina aktiviteter omedelbart efter framtagandet av en

strategi, utan aktiviteterna i mottagarländerna kan igångsättas efter hand. Valet av

perioderna gör därför ej avsevärt våld på analysen och underlättar därmed

presentationen.  Presentationen sker därför temavis och ländervis i tre tidsperioder

för att därefter kompletteras med slutsatser.
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Buzan´s vidgade säkerhetsbegrepp(se nedan)

Militära Politiska Ekonomiska Sociala Miljö

1. Säkerhetspolitisk kompetens 2. Demokratiskt totalförsvar

3. Fredsfrämjande insatser 4. Gränskontroll/int. brottslighet

5. Asyl/migration 6. Beredskap mot olyckor och katastrofer

Säkerhetsfrämjande stödet(se ovan)

Modellen skall studeras i samband med tabellen nedan och de temavisa

slutsatserna. På så sätt kan mönster och tendenser utläsas av det säkerhetsfrämjande

stödet kopplat till det vidgade säkerhetsbegreppet.
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Tabell över det säkerhetsfrämjande stödet temavis

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6

Sverige
Ja Ja endast

utb.
Ja Begränsat/

Gräns-
kontroll

Begränsat Begränsat/
räddnings-
tjänst

Finland
Ja/Estland Ja endast

utb/Estland
Ja Begränsat/

Gräns-
kontroll

Begränsat/
Estland

Begränsat/
räddnings-
tjänst Est.

Danmark
Ja Nej Ja+mission Starkt

begränsat
Nej Begränsat.

Ej räddning

Norge
Ja Starkt

begränsat
inga vapen

Ja Nej Starkt
begränsat

Begränsat.
Ej räddning

Sverige
Ja Ja endast

utb.
Ja+mission Ja Ja Ja

Finland
Ja/Estland Ja endast

utb+vapen/
Estland

Ja Begränsat/
Gräns-
kontroll

Ja Ja

Danmark
Ja Nej Ja+mission Starkt

begränsat
Ja Begränsat.

Ej räddning

Norge
Ja Starkt

begränsat
inga vapen

Ja+mission Nej Starkt
begränsat

Begränsat.
Ej räddning

Sverige
Ja Ja utb

+vapen
Ja Ja Ja Ja

Finland
Ja Ja endast

utb+vapen/
Estland

Ja Ja Ja Begränsat

Danmark
Ja Nej Ja+mission Starkt

begränsat
Ja Begränsat.

Ej räddning

Norge
Ja Starkt

begränsat
inga vapen

Ja Ja Starkt
begränsat

Begränsat
Ej räddning

Tabellen kommer att använda orden Ja = omfattande brett stöd inom temat.

Begränsat = vissa delmoment uppfylls i temat. Nej = Finns ej med som stöd.

Kommentar kan ges om ett land är särskilt prioriterat eller något är

anmärkningsvärt. Tabellen är ett grovt och översiktligt verktyg för att få en

överblick. För att dels se det kopplat mot det vidgade säkerhetsbegreppet och dels

en fingervisning om att gå bakåt i uppsatsen och studera under det specifika temats

analys för en ökat detaljeringsgrad. Vill man få ytterligare upplösning så kan man

gå in i respektive tema och se under det specifika landet.

Land
Tema

1
9
9
1
-
1
9
9
4

1
9
9
5
-
1
9
9
8

1
9
9
9
-
2
0
0
1

Säkpol komp Dem totalförsv Fredsfrämj ins Gränsbev/Brott Asyl/Migra Beredskap
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Slutsatser

Tema 1 Säkerhetspolitisk kompetens: Alla fyra bidragsgivande länderna har haft

en liknande inriktning med stödet som följer de linjer som temat säkerhetspolitisk

kompetens lägger fram. Det är dock på sin plats att särskilt se Finlands fokusering

på Estland i de två första perioderna

Tema 2 Demokratiskt totalförsvar: Anmärkningsvärt är Sveriges fördjupade

engagemang som kraftigt skiljer sig från de övriga nordiska länderna. De baltiska

försvarsmakterna har under hela 1990-talet haft begränsat med hårdvara. Inget av

de nordiska länderna har visat vilja att genomföra en sådan satsning. Danmark har

inget direkt samarbete på försvarssidan och Norge uppvisar en starkt reducerad

verksamhet på utbildningssidan. Finland avser att avveckla sin försvarssatsning

fram till 2005. Sverige delade Finlands uppfattning fram till 1997/98 då man ville

dra ned på utbildningssidan. Nu har man istället satsat kraftfullt med överföring av

både utbildning och krigsmateriel från 2000-2005. Vid en närmare granskning är

detta den största överföringen av krigsmateriel från Sverige under 1900-talet.  I

princip kan man sätta upp en reducerad brigad per baltiskt land. Avslutningsvis

uppstår också en form av bataljonsutbildningsorganisation på plats i Estland,

Lettland och Litauen. Sveriges form av stöd utgör därmed en form som bygger upp

en stats primära säkerhetsbehov att  hävda sina gränser och territorium.

Tema 3 Fredsfrämjande insatser: De nordiska länderna har alla deltagit med

materiell och utbildning i BALTBAT-projektet så de faktorerna är inte direkt

särskiljande i det här temat. Däremot finns det en klart särskiljande faktor i stödet

vad avser fredsfrämjande insatser. Den särskiljande faktorn är att ta med förband på

träning i fredsbevarande missioner i syfte för att bygga upp kompetens i

mottagarländernas FM. Anmärkningsvärt är att Finland inte har tagit med det

estniska skyttekompaniet på fredsfrämjande mission trots sitt långa och nära

samarbete med Estland. En annan sak som måste framhållas är den danska insatsen

vad avser OJT(On the Job Training). Danmark har som sagts under det tidigare

temat givit begränsat stöd direkt till de baltiska FM. Här har Danmark under ett

antal år medtagit 1600 man i missionsträning.  Det är ett stöd ger en positiv
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överspridning till mottagarländerna. Främst det västinfluerade utbildningssättet, syn

på demokrati samt NATO-rutiner.

Tema 4 Gränsbevakning och insatser för stärkt yttre gränskontroll samt kamp

mot internationell och organiserad brottslighet: Inom temat framstår det tydligt

att vi bland de nordiska staterna skiljer oss åt vad avser insatser och engagemang

inom stödet till de baltiska staterna. De givarländer som har ett tidigt engagemang

inom ett brett åtgärdsområde och som ger mer långsiktiga och helhetsbaserade

insatser är Sverige och Finland. Skillnaden mot Norge och Danmark kan bero på

Sveriges och Finlands geografiska läge och förbindelser med mottagarländerna

fysiskt. Det kopplat mot de baltiska staterna och möjligheten till att brister i

gränskontrollen hos de baltiska staterna direkt kommer att påverka både Finland

och Sverige. För att motverka denna överspridning av problem till Finland och

Sverige så ger ett aktivt engagemang den effekten att man tidigt förebygger

problemet innan det kommer till den egna gränsen. Danmark ger inte en klar signal

om vad man vill inom temat och det får tolkas antingen att man är begränsat

engagerat alternativt handlägger det på en lägre nivå som ej kan utläsas i

strategierna. Norges insatser har ändrats så sent att de inte ännu är implementerade

utan kan ses endast i framtiden efter 2001.

Tema 5 Asyl och migrationspolitisk kompetens: Tabellen ger inga direkt klara

svar utom att Finland och Sverige ger mer utvecklade träffar vad avser åtgärder

inom temat än de övriga två nordiska länderna. Dock är temat nära länkat med det

tidigare fjärde temat vad avser gränskontroll. Det kan vara så att en anledning till

att träffarna blir som ovan, kopplat till både de danska och norska målsättningarna

är att  Danmark och Norge är mindre påverkade av temat. Sverige och Finland har

som tidigare sagts ett mer utsatt läge för flyktingrörelser från Baltikum och därför

tidigt och på ett bredare område agerar för att de egna länderna skall påverkas

mindre. Det är ett faktum att Sverige och Finland aktivt agerat inom Asyl- och

flyktinglagstiftning sedan 1993 vilket Danmark gör 1997 och Norge 2001. Det

danska och norska initiativet i ett senare skede får anses vara knutet till EU:s krav

på blivande medlemsländer
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Tema 6 Beredskap mot olyckor och katastrofer : Temat ger svaret att länderna

har alla tidigt engagerat sig i aktiviteter inom temat. Arbetet fortsätter alltjämt inom

alla fyra nordiska ländernas handlingsprogram. Ett genomgående fält där de

nordiska länderna är starkt engagerade är kärnsäkerhet. Det får ses till de extrema

konsekvenser en olycka skulle få för alla nordiska land. Tjernobyl sitter starkt i alla

nordiska länders minne. Temat har en svårighet och det är att dra skiljelinjen vad

avser miljöarbetet. Det är att se vilka miljörisker som kan utveckla sig till direkta

katastrofer.  Här är det svårt att skilja på insatser som har en långsiktig

förebyggande inriktning och arbete som röjer akuta miljöbomber som kan bli

katastrofer. Båda kan utvecklas till katastrofer. Det som är mest inriktat mot temat

är ändå uppbyggnad av de baltiska ländernas räddningstjänster där Sverige och

Finland har varit särskilt aktiva. Dock i Finlands fall endast Estland.

2.d Sker det en prioritering från respektive givarland av något mottagarland, i

så fall vilket land och om möjligt varför?

Sverige, Danmark och Norge har inte en uttalad prioritering av stödet inom

perioden till något särskilt land utan det kan periodvis skifta något men inte det är

utrerat och att det särskilt tas fram i  målsättningarna. För att se en tydlig

prioritering av detta så får vi studera det finska biståndet.

Det tydligaste exemplet är Finland som avhandlar alla de tre baltiska länderna i

samma Verksamhetsstrategi. Man ger inte ut separata strategier för varje baltiskt

land. Dock redovisas de skillnader som Finland gör mellan de tre länderna. En

skillnad som är viktig att se är tex. fördelningen av stödet som varit

Estlandcentrerat från början för att successivt fördelas mer lika mellan de

mottagande länderna. De övergripande målen i sig har inte varit Estlandcentrerade

utan stödets faktiska fördelning. Vilket belyser att en studie av endast de

övergripande målsättningarna kan ge en sned bild över stödets fördelning. För att

undvika en sådan feltolkning bör man studera implementering och ekonomisk

fördelning i pengar.
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3. Hur ser respektive nordisk bidragsgivare på Estland, Lettland och Litauens

möjligheter att bli medlemmar i NATO och EU? Är man passiv eller aktiv i

sitt stöd? Eller kan det vara så att man som nordiskt land motverkar ett

medlemskap i någon av ovanstående organisationer?

Figur över EU och NATO medlemskap för de baltiska staterna och de

nordiska ländernas hållning. 

EU NATO

1. Sverige 2. Finland 3. Danmark 4. Norge

Slutsats vad avser de nordiska ländernas stöd till EU och NATO. Det som kan ses

anmärkningsvärt är att Norge aktivt stödjer ett EU-medlemskap hos de baltiska

länderna trots att de själva inte är medlemmar. Denna inriktning kan bero på att

Norge på sikt blir handlingspartners med mottagarländerna vid deras eventuella

medlemskap i EU.  Att de övriga tre aktivt verkar för EU ligger mer i linje med sitt

eget medlemskap. Det som är värt att notera i undersökningen är att de nordiska

länderna successivt anpassar sitt stöd så att medlemskapsansökningarna till EU

skall underlättas för mottagarländerna. Både Danmark, Finland och Sverige gör

denna anpassning runt 1995-97 medan Norge har en helt ny strategi för detta 2001.

Vad gäller NATO-frågan så återspeglar den ländernas egen tillhörighet till

organisationen eller inte. Danmark och Norge verkar aktivt för ett medlemskap

medan Sverige och Finland intar en neutral och avvaktande hållning vilket speglar

deras neutrala/alliansfria hållning. Danmark framstår dock som det land som mest

aktivt kan föra över NATO-metoder till mottagarländerna. Med sin aktiva insats

Aktiv Aktiv

MotarbStödja

Passiv

Motarb

Passiv

Stödja

1,2,
3,4 3,4

1,2
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inom det fredsfrämjande temat där 1600 militärer från Estland, Lettland och

Litauen har varit i aktiv tjänst med danska förband. Viktigt är att påpeka att varje

mottagarland väljer själv sina säkerhetsarrangemang inte de bidragande länderna.

9.2 Återkoppling

För att återknyta till syftet med uppsatsen vill jag avsluta med några rader. Det står

klart efter studiumet av de fyra nordiska länderna att de på flertal punkter skiljer sig

åt vad avser det säkerhetspolitiska stödet till de baltiska staterna. Till att börja med

så startar denna skillnad redan vid hur man administrerar och skapar sina

målsättningar för stödet. Det är långt ifrån någon likriktning i denna fråga. En

annan sak står också tydlig och det är hur stora ekonomiska resurser de nordiska

länderna avdelar för stödet. Denna stora skillnad går inte att utläsa i

målsättningarna. Vilket gör att man lätt tror att deras insatser är lika stora. De

nordiska ländernas fördelning till de baltiska staterna är en annan sak som

målsättningarna inte direkt klarar ut. För att se detta fenomen så måste vi studera

implementering och ekonomisk fördelning. När detta görs så framstår Finland

tydligt som Estlandscentrerat. De övriga länderna har inte en så tydlig centrering till

ett land.  Men de avgörande skillnaderna kan ses under analysen av de olika teman

som använts i uppsatsen. Vid en nedbrytning av de övergripande målen så ser man

ett antal exempel där de nordiska länderna väljer att gå helt skilda vägar med sitt

stöd till de baltiska länderna. Ett tydligt exempel på detta hämtat ur analysen är den

kraftiga svenska militära satsningen som berör alla tre baltiska staterna. Sverige

donerar utbildning och krigsmateriel för tre reducerade brigader totalt. Kopplar man

detta faktum till Danmarks och Norges stöd som omfattar vissa mindre

utbildningsprojekt och ingen eller mycket begränsad överföring av krigsmateriel.

Inte heller att förglömma Finlands stöd som är i huvudsak centrerat till Estland med

utbildning samt en haubitsbataljon i krigsmateriel och ambitionen att avsluta sitt

stöd inom försvarssektorn till år 2005. Med det sistnämnda exemplet och de övriga

ovan så anser jag mig kunna konstatera att vad avser stöd till de baltiska staterna

framstår de nordiska länderna mera som fyra enskilda aktörer än en koordinerad

sådan.
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10 Fortsatt forskning
Genom att använda den utgångspunkt som är redovisad i denna uppsats göra en

undersökning i Estland, Lettland och Litauen. Undersökningen syftar till att se hur

mottagarländerna uppfattar det stöd som givarländerna har försökt att implementera

mellan 1991-2001. Jämförelsen skulle vara intressant ur den aspekten att det skulle

bli möjligt att se skillnader mellan givarländernas målsättningar och

mottagarländernas uppfattning. Undersökningen skulle kunna avslutas med att

studera hur skillnaderna i uppfattning ger utslag i det vidgade säkerhetsbegreppet.

Undersökningen skulle också hjälpa givarländerna att förfina sina målsättningar

och metoder för att nå ännu längre

Den här uppsatsen har ej som mål att studera den ekonomiska aspekten av stödet.

För att komma längre skulle en undersökning som genomförde en ekonomisk

analys parallellt med en analys av implementeringen ge en verifikation av vad som

ligger bakom målsättningarna från de nordiska länderna.

Ytterligare en intressant sak att undersöka är hur de samarbetsformer som

exempelvis EU företräder verkar i ett stöd till de baltiska staterna. I EU-

perspektivet så kan t.ex. resultaten i denna uppsatsen jämföras med resultaten i

föreslagen undersökning.
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12 Bilagor

12.1 Bilaga 1 Förkortningar
BALTBAT Baltisk bataljon för fredsbevarande insatser
BALTNET Nätverk för luftförsvarssamverkan i Baltikum
BALTRON Baltisk gemensam flottenhet för minröjning
BALTSEA Samarbetsorgan för koordinering av det försvarsstödet
ER Europeiska rådet
EES Europeiska ekonomiska samfälligheten
FEU Danskt program för kandidatländer till EU
FMV Försvarets materielverk
FOA Försvarets forskningsanstalt
GTS Generaltullstyrelsen
IOM Internationella Migrationsorganisationen
KBV Kustbevakningen
NGO Icke-statlig Organisation
OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
OSSE Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa
OXA Oexploderad ammunition
PfP Partnership for Peace
PFF Partnerskap för fred
RPS Rikspolisstyrelsen
UD Utrikesdepartementet
UM Utrikesministeriet
UNDCP FN:s drogbekämpningsprogram
UNDP FN:s utvecklingsprogram


