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militära råd till regeringen. Som medlem i Nato ökar vår handlingsfrihet eftersom vi då 
kommer ha inflytande över såväl planering som försvar av vårt närområde i händelse av 
konflikt. 

Utanför Nato skulle Sverige bli en brännpunkt mellan Nato och Ryssland. Natos försvar av 
Norge, Baltikum och - som blivande medlem - Finland kräver tillgång till svenskt 
territorium. I ett sådant scenario ökar Rysslands strategiska intresse för Sverige i motsvarande 
grad. 

De ömsesidiga försvarsgarantierna är Natos kärna. För medlemsländerna innebär det 
samträning och koordinerad planering för gemensamt försvar. För svensk del kommer det till 
konkret uttryck i försvaret av norra Europa. V åra nordiska grannar och länderna kring 
Östersjön blir - tillsammans med Storbritannien - vår närmaste krets, naturligtvis med ett 
fortsatt starkt engagemang i den transatlantiska länken till USA. 

För mig som överbefälhavare är en central fråga hur Försvarsmakten bäst bidrar till alliansens 
avskräckning i norra Europa - och hur våra svenska intressen bäst tas tillvara i 
omorienteringen till Natomedlem. 

Medlemskapet innebär fortsatt en förpliktelse om att vi i alla sammanhang är ansvariga för 
försvaret av Sverige. Därför behöver vi upprätthålla en förmågebredd, fortsatt tillväxa i 
operativ balans och bygga ett starkt totalförsvar. 

Svenska militärstrategiska intressen och konsekvenser av ett Natomedlemskap kommer att 
vara en del i mitt militära råd till regeringen den 1 november. Det kommer krävas hårda 
prioriteringar för balans mellan operationer, tillväxt och Natoanslutning. 

Vi-du och jag- är med om en historisk tid för vårt land, med Försvarsmakten i centrum för 
skeendet. Målet är beslutat. Kursen är klar, men vi har marschen framför oss. Ett beslutsamt 
steg i taget. Framåt! 

Jag ser fram emot den fortsatta resan tillsammans. 
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