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Under rubriken ”Nato ökar sä-
kerheten” skriver Ingemar Ögren 
i NyT v16/2016: ”Nu ser vi hur 
det nya Ryssland spänner musk-
lerna. Krim har man annekterat 
...”  Mot den bakgrunden ser 
Ögren en risk i att de baltiska län-
derna ska angripas av Ryssland. 
Tydligen vill han att Sverige nu 
som ett svar på detta bör göra 
Gotland – ”ett osänkbart hangar-
fartyg” – tillgängligt för Nato.

Ögrens tankegångar ligger för-
visso i linje med en hållning till 
Ryssland som konsekvent präglat 
västliga massmedia. Den perver-
terade ensidigheten i denna håll-
ning tycker jag har fångats väl 
av M S King i boken The War 
Against Putin:

Har Ryssland bombat suverä-
na stater till underkastelse?

– Nej, det var USA som gjorde 
det (Irak, Afghanistan, Libyen).

Har Ryssland inrättat tortyrlä-
ger för krigsfångar?

– Nej, det var USA som gjorde 
det (Guantanamo, Abu Ghraib).

Har Ryssland dödat kvinnor, 
äldre och barn med drönare?

– Nej, det var USA som gjorde 
det (Pakistan, Jemen, Sudan, So-
malia).

Har Ryssland använt subver-
sion för att underblåsa ”spon-
tana” protester och kupper mot 
utländska regeringar?

– Nej, det var USA som gjorde 
det (Georgien, Ukraina (två gång-
er), Egypten, Tunisien och många 
fler).

Hotar Ryssland att attackera 
något annat land?

– Nej, det är USA som gör det 
(Nordkorea, Iran, Libanon, Sy-
rien).

Framförallt vill jag påstå att 
Ingemar Ögren förbigår viktiga 
moment i vår nutidshistoria:

Som aktiv i fredsrörelsen under 
efterkrigstiden tillhörde jag själv 
dem som pläderade för att ryssar-
na skulle släppa de östeuropeiska 
länderna fria. I och för sig var det 
ryska säkerhetstänkandet begrip-
ligt efter den nazityska invasionen 
och det enorma pris i människoliv 
och materiell förödelse som den 
förorsakat. Psykologiskt var det 
inte svårt att förstå känslan av att 

efter dessa erfarenheter behöva en 
geografisk buffert västerut. Den 
tekniska utvecklingen, med missi-
ler som nådde långt, gjorde dock 
att detta ändå inte gav säkerhet.

Bara genom förtroendeska-
pande åtgärder och ökad förstå-
else, avspänning och nedrustning, 
kunde säkerhet uppnås. Till detta 
skulle Sovjetunionen kunna bi-
draga genom att låta folken i 
Ungern, Tjeckoslovakien, Polen 
och andra öststater själva välja 
sin väg.

Efter Berlinmurens fall hös-
ten 1989 inträffade just detta. 
År 1990 kunde Tyskland åter-

förenas, med godkännande från 
Moskva.  År 1991 kollapsade 
Sovjetunionen och även de bal-
tiska staterna blev fria. 

År 1991 upplöstes Warsza-
wapakten och året därpå fanns 
inte längre något land i Europa 
med kommunistiskt styre. Rimli-
gen borde i denna nya situation 
även Nato ha upplösts. Den hade 
ju bildats 1949 som en försvarsal-
lians, riktad mot kommunismen.

Som bekant inträffade ändå 
inte detta. Tvärtom – Nato utvid-
gades österut, snart med tolv nya 
medlemmar. Varför?

Klart är att man därmed mis-
sade ett historiskt tillfälle till av-
spänning och nedrustning. Klart 
är att ryssarna här kände sig, och 
alltjämt känner sig, svikna. På 
goda grunder. Eller hur?

Ovanpå detta kom den våld-
samma kuppen i Kiev 2014, där 
USA hade investerat 5 000 miljo-
ner dollar på att få den valde pre-
sidenten störtad.

Som många andra debattörer 
hänger Ingemar Ögren upp sin 
hotbild på den ryska ”annekte-
ringen” av Krim. Om den saken 
finns mycket att säga, och det vill 
jag beröra här:

• Krimhalvön tillhörde Ryss-
land alltsedan slutet av 1700-talet 
och under två sekler.

• Jalta och Svartahavskusten 
var för ryssar, alltsedan tsartiden, 
det högst rankade semestermålet, 
ungefär som Rivieran för frans-
män eller Balatonsjön för ung-
rare.

• Krimhalvön bebos till över-
vägande del av ryssar.

• När Krim 1954  fördes över 
från den Ryska sovjetrepubliken 
till den Ukrainska sovjetrepubli-
ken var det inom ramen för Sovjet-
unionen och något som få då fäste 
avseende vid, då det inte uppfat-
tades ha någon praktisk betydelse. 
Bara en administrativ förändring. 
Det skedde genom ett infall från 
partiledaren Nikita Chrusjtjov och 
kanske inte ens då i enlighet med 
Sovjetunionens lagstiftning.

• Geopolitiskt är tillgången 
till Svartahavskusten och flott-
basen Sevastopol på Krim viktig 
för Ryssland. Detta ställdes på sin 
spets efter det mot Moskva riktade 
maktskiftet i Kiev.

• En stor majoritet av krim-
borna uttalade sig i folkomröst-
ningen den 16 mars 2014 för att 
få tillhöra Ryssland. Två tidigare 
folkomröstningar på Krim gick i 
samma riktning.

• Om anslutningen av Krim till 
Ryssland skedde i strid mot Ukrai-
nas författning så gäller detta rim-
ligen även USA-kuppen veckorna 
dessförinnan.

• Det handlade också om var-
daglig säkerhet för befolkningen 
på Krimhalvön. Efter Kievkuppen 
gjorde sig våldsbenägna extre-
mistgrupper breda i Ukraina och 
kunde terrorisera varje ansats till 
opposition. 

Till bilden hör att det rent tek-
niskt var möjligt att skära av halv-
ön, så att våldsextremister kunde 
förhindras tillträde till den. Dels 
genom geografin, dels genom fö-
rekomsten av ett stort antal ryska 
soldater, som var stationerade i 
Sevastopol.

• Det visade sig också att man 
lyckades. Separationen från Ukrai-
na genomfördes fredligt, utan 
blodsutgjutelse.

Sammantaget blir det, menar 
jag, fel att alls tala om en ”annek-
tering” av Krim. Anslutningen – 
eller snarare återanslutningen – av 

Krim skedde med ett stort folkligt 
stöd.

Serbien tvingades avstå Ko-
sovo 1999 efter ett bombregn från 
Nato, varefter Nato genomförde 
”fria val” som till stor del bojkot-
tades av de serber som inte hade 
fördrivits från sina hem i Kosovo. 
Det var tydligen inget brott mot 
folkrätt eller enskilda stater, var-
för här mäta med så olika mått?

Visst, Ryssland kan nu sägas 
”spänna musklerna”, men fortfa-
rande uppgår Rysslands militärut-
gifter till bara en tiondel av USA:s. 
En titt på jordgloben visar att USA 
omringar Ryssland och Kina med 
militärbaser, medan något mot-
svarande inte gäller i omvänd rikt-
ning. Sovjetunionen monterade 
ned sina kärnvapen på Kuba 1962.

Visst, ryskt militärflyg och rys-
ka krigsfartyg övar runt Östersjön. 
Men Ryssland har ju kust vid Öst-
ersjön, till skillnad från vad som 
gäller för USA.

Sant är, som Ingemar Ögren 
konstaterar, att Sverige under ef-
terkrigstiden varit föga neutralt. 
Vi har hela tiden varit knutna till 
Nato och den kopplingen har suc-
cessivt blivit allt starkare. 

Jag menar att det är en olyck-
lig utveckling, som vi bör försöka 
styra bort från, av två skäl:

1. Ju mer knutet Sverige är till 
Nato, desto självklarare blir vi till 
en rysk måltavla i händelse av krig 
mellan Ryssland och Nato. Som 
Nato-medlem skulle Sverige vara 
förpliktigat att bistå det aggressiva 
Turkiet vid en konflikt med Ryss-
land.

2. Nato är en allians för krig, 
vilket framgått genom angreppen 
på Serbien 1999 och Libyen 2011. 
Nato bör därför avvecklas, inte yt-
terligare stärkas!

Bör avvecklas, 
inte stärkas
Nato och Sveriges relation till militäralliansen är en fråga 
som väcker debatt. Är det en försvarsallians eller angrepps-
allians? Vad får ett närmande till Nato för konsekvenser för 
Sverige? Den kände opinionsbildaren Jan Milld bemöter den 
sverigedemokratiske kommunpolitikern Ingemar Ögrens 
debattartikel, där denne pläderade för att Sverige behöver 
Nato för att stå emot Ryssland.

DEBATTÖR JAN MILLD anser att Nato är en allians för krig. Foto: Nya Tider

Jan Milld om Nato:

NATOS UTVIDGNING. Efter att Warsawapakten försvann borde behovet 
av Nato ha upphört, men istället expanderade alliansen till det vakuum som 
uppstod. 
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