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Försvaret har varit det område, där diskussionen om 
samarbete mellan Finland och Sverige kanske varit allra 
livligast. Den 27 januari medverkade Finsk-svenska 
handelskammaren i ett lunchseminarium om försvars-
samarbetet. Seminariet arrangerades av Finlandssvenska 
Föreningen i Göteborg i samarbete med Utrikespolitiska 
Föreningen i Göteborg.

Seminariet tog upp ett antal högaktuella försvarsfrågor, 
såsom Östersjön ur ett försvarspolitiskt perspektiv, Fin-
lands relation till de baltiska staterna ur ett försvarsper-
spektiv, Sveriges och Finlands 
positioner när det gäller förhål-
landet till Nato, samt Gotlands 
situation. I samband med 
seminariet hölls också en för-
svarspolitisk paneldiskussion, 
där Finsk-svenska handels-
kammarens vd Kjell Skoglund 
fungerade som moderator.

I panelen medverkade Stefan 
Wallin (SFP), riksdagsledamot, 
fd försvarsminister i Finland, 
Karin Enström (M), viceordförande i utrikesutskottet, fd 
försvarsminister i Sverige, Kenneth Forslund (S), ordfö-
rande i utrikesutskottet samt Vera Efron, rysslandskän-
nare och författare. 

- Det viktigaste som kom fram under paneldiskussionen 
tyckte jag var att Finland och Sverige skall hålla sig med 
trovärdiga, moderna försvarsförmågor oavsett vad som 
händer ute i världen och att Nato har en stabiliserande 
effekt på Östersjöområdet, sa Stefan Wallin.

Stor samstämmighet om försvarssamarbetet 
Fortsatt utveckling av det bilaterala försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige och en gemensam 
anslutning till försvarsalliansen NATO. Denna och ett antal andra försvarspolitiska frågor debattera-
des flitigt i ett lunchseminarium om försvarssamarbetet, där Finsk-svenska handelskammarens vd Kjell 
Skoglund medverkade som moderator.

Sida 1 (1)

Wallin ser gärna att det fortsatta samarbetet leder 
till en gemensam anslutning till försvarsalliansen 
NATO.
- Vi skall fortsätta att utveckla det bilaterala 
försvarssamarbetet såsom försvarsministrarna 
tidigare kommit överens, men också upprätthålla 

möjligheten att – gärna tillsammans - ansluta oss till 
NATO, vilket jag personligen hoppas på.

Till Finsk-svenska handelskammarens medlemmar vill 
Finlands före detta försvarsminister rikta en särskild upp-
maning om ödmjukhet och ömsesidigt lärande:
- Våra länder är sammanflätade efter 650 år av gemen-
samma öden, gemensamma värderingar och gemen-
samma mål. Vi har fortsättningsvis mycket att lära av 
varandra.
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