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Bästa medlem i MTF,
Så här skrev jag i mitt julbrev 2015:
Världen känns oroligare än på många år, med radikala terroristorganisationer
härjande i Mellanöstern och Afrika, och nyligen även i Europa. Stora
flyktingströmmar sätter nationerna på svåra prov, och solidariteten inom EU börjar
svikta, både finansiellt och politiskt. Ett alltmer aggressivt Ryssland skapar
osäkerheter i vårt närområde.
Allting i denna text stämmer tyvärr fortfarande, och allvaret har snarast stärkts. Vad gäller
svensk försvarsförmåga så tas små steg i rätt riktning: medel (visserligen otillräckliga) tillförs,
Gotland återmilitariseras, någon form av plikttjänstgöring debatteras och de flesta ropar på ett
återuppväckt civilförsvar. I går undertecknade Sverige det s.k. värdlandsavtalet (Host Nation
Support) och många, däribland undertecknad, menar att ett NATO-medlemskap är den enda
relevanta säkerhetsgarantin mot ett aggressivt Ryssland. Neutralitet och alliansfrihet kommer
aldrig att hålla Sverige utanför ett europeiskt storkrig, Ryssland betraktar med all rätt (se t.ex.
Mikael Holmströms bok Den dolda alliansen) Sverige som en integrerad del av västvärlden.
De tekniktrender vi sett ett tag ligger kvar, och syns tydligt i Försvarsmaktens långsiktiga
planering: System i samverkan, obemannade system, cyber, rymd och långräckviddiga
precisionsvapen framhålls som viktiga områden. Frågan är bara hur pengarna skall räcka till allt
vi önskar. En tumregel för en balanserad försvarsbudget är att ca 30% av pengarna går till
materiel (nyinköp eller modifieringar), Sverige ligger idag på 18%. Försvarsbeslutet 2015 är som
helhet gravt underfinansierat, försvarsbudgeten på strax över 40 miljarder kronor skulle behöva
fördubblas (från 1% till 2% av BNP) för att kunna realisera vad politikerna beställt i beslutet.
Tidigare i vår så lyssnade vi till ett föredrag om Indiens försvars- och säkerhetspolitik, och
vårens sista föredrag handlar om hur ett flygplans radarmålarea fluktuerar under flygning, och
därmed en radars möjlighet att detektera flygplanet.
Höstens program är under framtagning, det kan bli JAS39 E/F, Kinas försvarsmakt, …, jag tar
gärna emot förslag på ämnen. Ni får gärna också kommentera om ni tycker att föreningen strikt
skall hålla sig till tekniska ämnen, eller om ett visst inslag av säkerhetspolitik kan förekomma.
Jag önskar en trevlig sommar, och på återseende hösten 2016!

Gunnar Hult

