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Nu i januari har Folk och Försvar hållit sin årliga 
rikskonferens i Sälen. Jag måste medge att jag 

tidigare år bara lyssnat med ett halvt öra, som det 
heter, när dessa möten hållits. I år har jag tagit till 
mej desto mer av olika framträdanden och panel-
samtal. Jag hoppas många andra också gjort det.

I år präglades konferensen givetvis av Rysslands 
krig mot Ukraina. Gudrun Persson höll ett mycket 

bra och informativt tal om vad vi har att gå igenom 
framgent p.g.a. Rysslands krig inte bara mot Ukrai-
na utan mot hela västvärlden. Hon sa att generatio-
ner framåt kommer att färgas av kriget Putin startat. 
Ett perspektiv på hundrafemtio år.

Många inlägg handlade om vikten av tillit och 
resiliens (förmåga att stå emot) i ett samhälle 

och hur det är ställt med den saken här i Sverige. 
Det har blivit allt tydligare att olika hot mot vår sä-
kerhet ökat. Extra vaksamhet behövs när det gäller 
sektorer som energi, IT-system och transporter. 
Ryssland, Kina och Iran bedriver aktivt olika former 
av bevakning av vårt land och inhämtar information 
på suspekta sätt.

Justitieminister Gunnar Strömmer talade om den 
ökande kriminaliteten och bakomliggande fakto-

rer. Att ungas tilltro till samhället är på tillbakagång 
togs också upp. Inte så konstigt: De som är unga 
nu är den första generationen som får det sämre än 
sina föräldrar. 

”Make EU lagom igen”. SD:s syn på europe-
iska gemenskapen känns väldigt oroande. 

Nu om någonsin är EU-samarbetet av största vikt. 
I många länder som stöttat Ukraina har den egna 
försvarsstyrkan gått tillbaka i takt med att olika 
stridsmedel skickats iväg. I Ryssland däremot som 
mobiliserar igen, har en omfattande produktion av 
stridsmedel startats upp. Flera industrier har fått 
lägga om sin produktion i krigets tjänst.

När detta skrivs, i mitten av januari, har vi fått 
veta att Ukraina kommer att få de tanks från 

USA och EU som de så länge efterfrågat. Ryssland 
och Belarus har gemensamma militärövningar i 
Belarus. Ryssland avser att mobilisera ytterligare en 
halv miljon till kriget i Ukraina. Erdogan trappar upp 
sina krav på Sverige efter incidenten med den häng-
da dockan, nu ska 130 personer utvisas till Turkiet. 
Iran har avrättat en brittisk medborgare som tidigare 
varit iransk politiker.
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