
 

 

  Datum: 2020-01-09 

    Motion 

 

Utred en nordisk försvarsunion! 

Fredagen den tredje januari 2020 slog den amerikanska stridsmakten till mot ett iranskt mål 

i Irak. Konsekvensen blev en upptrappning av den redan då så spända relation mellan 

länderna i området och kan skapa kedjereaktioner vars ände blir svårt att förutspå. Under 

2019 växte även misstron inom NATO, då Turkiet valde att köpa in ett ryskt flygvärnssystem 

vilket gav starka reaktioner hos deras allierade. Frankrikes president Emmanuel Macron 

kallade sedan NATO ”hjärndött” vid ett toppmöte, försvarsalliansen börjar krackelera. 

Samtidigt förespråkar högerpartier i Sverige ett medlemskap i denna allians, där Sverige vid 

intåg skulle tvingas ställa upp och delta i konflikter skapade av auktoritära ledare som 

Erdoğan och Trump. Detta är inte förenligt med den svenska neutralitetsdoktrinen och skulle 

minska vårt inflytande som en diplomatisk stormakt då vi tydligt skulle ta ställning i framtida 

konflikter. Sverige bör dock inte stå helt själva i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i vårt 

närområde, därmed bör vi finna nya vägar som kan upprätthålla en form av neutralitet och 

stärka säkerheten för vårt land. En nordisk försvarsunion kanske är svaret på detta. 

Redan på 1940-talets senare hälft förespråkade vår f.d. partiordförande Tage Erlander ett 

nordiskt försvarsförbund som svar på den allt mer polariserade världsbild som började 

uppstå i andra världskrigets eftermäle. Förslaget föll då på att Norge tackade nej, 

konsekvensen blev att Danmark, Norge och Island anslöt sig till NATO – Sverige och Finland 

stod ensamma. Idag samarbetar de nordiska länderna redan på flera områden genom Nordic 

Defence Cooperation – Nordefco. Gemensamma övningar, luftlägesinformation, 

sjöövervakning och nu upphandlas även gemensamma uniformer – de är exempel på 

samarbetet idag. Ifall vi skulle ta steget ytterligare skulle vi helt plötsligt stå med ett av 

Europas största flygvapen, en markant stridsvagnsflotta samt betydligt förbättrad 

försvarskapacitet överlag. Många experter menar att detta kan tjäna som ett alternativ till 

ett NATO medlemskap och kan således stärka vår gemensamma position i norra Europa. 

Men är detta rimligt? Skulle de övriga nordiska länderna gå med på detta? Skulle det 

innebära ökade kostnader för försvaret? Det är hög tid att frågan utreds återigen, då skulle 

vi få fakta på bordet som sedan de folkvalda kan ta ställning till. 

Jag yrkar:  

• Att Socialdemokraterna i Sölvesborg driver frågan om att utreda en nordisk försvarsunion. 
Utredningen ska syfta till att väga för och nackdelar, kostnader, konsekvenser samt 
rimlighet i ett eventuellt utförande. 
 

Alexander Nilsson 
Socialdemokraterna i Sölvesborg 

 


