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Varje meter av Natomark kom-
mer att försvaras. Så uttrycker sig 
Natos generalsekreterare Jens 
Stoltenberg. Varje tum av Nato-
mark ska försvaras, proklamerade 
president Biden i sitt State of the 
union-tal. 

Det låter som en stark försäk-
ran. Men satsens omvändning är 
att inte en meter av mark utanför 
Nato kan räkna med försvar från 
den västliga militäralliansen. Där 
befinner sig Ukraina – liksom 
Sverige och Finland.

De senaste åren har Sverige, 
och Finland, haft en rad sam- 
övningar med Nato och i stor ut-
sträckning anpassat kommuni-
kationssystem etcetera till Nato-
standard. Det har nog bidragit till 
en föreställning om att vi kan 
både äta kakan och ha den kvar. 

Med andra ord – tala i termer 
av den gamla alliansfriheten, 
men ändå räkna med Natos och 
USA:s stöd i en verklig krissitua-
tion.

Detta visar sig nu vara en illu-
sion. Motviljan mot att sända 
amerikanska marktrupper in  
i strid i Europa är stor i ameri-
kansk folkopinion. ”America 
First” lever som uppfattning även 
bortom Trump. Det torde vara 
helt orealistiskt i dag att USA 
skulle rycka ut för att militärt stå 
sida vid sida med länder utanför 
Nato, enbart i namn av ”försvar 
för demokratin”. Endast bestäm-
da åtaganden i fördrag, som  
Natos paragraf 5 om ”en för alla, 
alla för en”, går att åberopa  
i en verklig kris. EU är militärt 
inte att räkna med.

Finlands president Sauli Niinistö 
var inne på detta i en intervju för 
CNN. Läget är på ett sätt värre än 
under kalla kriget, sade Niinistö, 
för då fanns det åtminstone avtal 
mellan öst och väst. ”Nu finns  
ingenting.” Detta gäller i synnerlig 
grad för Sverige och Finland. På 
1950- och 1960-talen hade Sverige 

informella garantier från USA, 
som förstod vårt geopolitiska läge 
och vår hänsyn till Finland samt 
uppskattade det starka svenska 
försvaret. 

Nu finns inga sådana garantier, 
känsligheten för opinionen har 
växt i amerikansk politik och Sve-
rige har inte i sin försvarspolitik 
visat verklig vilja att försvara sig 
mot ett aggressivt Ryssland, trots 
de påtagliga varningarna från 
Georgien 2008 och Krim 2014.

Vi borde förstås ha gått med  
i Nato i början på 1990-talet, då det 
hade varit lätt i förhållande till 
Ryssland. Men den politiska hand-
lingslogiken är sällan ansvarsfull 
långsiktigt. När det var lätt att gå 
med i Nato, fanns ingen farokänsla. 
När farokänslan kommit, är det 
inte längre lätt.
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Anfallskriget mot Ukraina har 
på kort tid visat att även demokra-
tiska länder i vårt närområde kan 
falla offer för Putins imperialism. 
Flera länder väljer nu att satsa på 
försvaret. Men storbankernas 
otidsenliga hållbarhetskrav sätter 
käppar i hjulen.

Det senaste decenniet har sta-
ten och kapitalet gått hand i hand 
kring företagens arbete med håll-
barhet. Börsnoterade storföretag 
behöver redovisa sina klimat- 
avtryck och hur de jobbar med 
mänskliga rättigheter. I jakten på 
nya kunder marknadsför banker-
na sina fonder som ”hållbara”, 
och pensionsbolag styr mer av 
sina placeringar mot dessa. 

För att få en fond klassad som 
”hållbar” kan man ansöka om att 
bli Svanenmärkt. På Svanens 
hemsida står: ’’att ha lyckats upp-
fylla Svanens krav och bli licens-
innehavare är ett mycket tydligt 
bevis på ett gott miljöarbete och 
en strävan att ligga i framkant av 
utvecklingen’’. Hur kan någon 
vara emot det?

Problemet uppstår vid gräns-
dragningen för vilka investeringar 
som faktiskt får kallas hållbara. 
Förutom fullt rimliga krav på att 
man inte får arbeta mot mänskliga 
rättigheter finns sedan den 15  
februari i år även ett krav om att 
man inte får marknadsföra eller 
producera konventionella vapen. 

Konventionella vapen är exem-
pelvis stridsflyget JAS Gripen och 
Robot 57/NLAW, som båda ut-

Hur vill bankerna att  
Sverige ska försvaras?

vecklats i Sverige. Den sistnämn-
da används nu för att slå ut ryska 
stridsvagnar i Ukraina.

Försvarsmakten i Sverige ut-
vecklar inte nya vapensystem på 
egen hand, utan beställer från 
privata företag som Saab. När 
Saab tar fram nya produkter tar 
det ofta både lång tid och kräver 
stora resurser. Man använder sig 
därför av kapitalmarknaden. 

Men mindre pengar till försvars-
företagen och dessas ekosystem 
innebär i bästa fall högre kapital-
kostnader, i värsta fall stopp för 
ny forskning. Utan investeringar, 
ingen ny teknik, och utan ny tek-
nik kan inte Sverige öka försvars-
förmågan.

En fond eller investering kan 
dessutom bli klassad som icke-
hållbar redan om 5 procent eller 
mer av intäkterna kommer från 
försvarsindustrin. För många fö-
retag är krigsmateriel en begrän-
sad del av verksamheten, och där-
för kan underleverantörer som 
stålföretag välja att helt undvika 
försvars- och säkerhetsföretag för 
att slippa ta risken att klassas som 
icke hållbara.

Handelsbanken är den svenska 
storbank som gått längst i jakten 
på godhetspoäng. I maj förra året 
fattade banken beslutet att flytta 
127 miljarder till index där för-
svarsmateriel är exkluderat. Sex 
av deras fonder är Svanenmärk-
ta. Men även Carnegie, Didner & 
Gerge, Länsförsäkringar, Skan-
dia, Tundra och Ålandsbanken 

har fonder där investeringar i ex-
empelvis Saab eller andra för-
svarsföretag inte får göras.

Svensk Miljömärkning Sverige 
AB, som står bakom Svanen, har 
dock fått skarp kritik av bland  
andra Säkerhets- och försvars-
företagen (SOFF). På Svanens 
hemsida lyder försvaret: ”Vissa 
intressenter hävdar att vapen un-
derlättar en hållbar utveckling 
genom att tillhandahålla säker-
het till suveräna staters försvar. 
Nordisk Miljömärkning vill inte 
bidra till ett samhälle där privata 
och professionella investerare 
med hjälp av Svanenmärkta fon-
der investerar i företag som tjä-
nar pengar på ökad oro i värl-
den.”

De missar att grunden för demo-
kratin är att kunna försvara den.  
I skrivande stund försvaras frihe-
ten i Ukraina av svenskutvecklade 
NLAW. Det är ett vapen vi borde 
vara stolta över. För inte kan väl 
bankdirektörerna vid Kungsträd-
gården tycka att deras värnpliktiga 
döttrar och söner ska försvara 
Sverige med något annat än först-
klassig utrustning? 

SEB kom till insikt och ändrade 
sig i veckan. Fler banker bör följa 
efter.
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I 
förra veckan besökte jag Paris, inbjuden som talare 
på en konferens om radikalisering och våldsbeja-
kande extremism i samband med Frankrikes ord-
förandeskap i EU. Fokus var på islamistisk separa-
tism och kopplingen till utländsk finansiering från 

Gulfstater. När svenska myndigheter talar om hybridhot 
och koppling till främmande makt framhävs ofta rysk 
och kinesisk påverkan. Samtidigt råder det tystnad om 
Gulfstaternas finansiering av ideologisk påverkan genom 
moskéer, stiftelser och föreningar som verkar för att  
undergräva våra demokratiska principer och värdegrund.

Man kan likna utmaningarna med islamistisk extremism 
vid ett isberg. Det som är synligt över vattenytan är de  
radikaliserade individer och terrorister som säkerhets-
tjänster arbetar mot dygnet runt – som ibland liknas vid 
“att slå en mullvad” som dyker ner i underjorden och 
upp igen någon annanstans. Men under ytan finns is-
bergets massa, grogrunden, som består av en global  
ideologi samt nätverksstrukturer som tillsammans skapar 
ett levande ekosystem där icke-våldsbejakande islamism 
främjar rekrytering av
våldsbejakande jiha-
dister. Det kommer att
behövas ett betydligt 
större fokus på is- 
berget under ytan för 
att komma åt den  
islamistiska separatis-
men.

Efter det bestialiska 
mordet på läraren 
Samuel Paty i oktober 
2020 har Frankrike och president Macron accelererat sin 
kamp mot islamistisk separatism – etablering av parallella 
samhällen med egen islamisk rättsordning. Macron talar 
om ”fréro-salafiste”, två islamistiska tendenser som 
främjar separatism i landet: Muslimska brödraskapet 
med en moderat fasad men med splittrande agenda, och 
salafistister som helt förkastar den demokratiska sam-
hällsordningen. Båda dessa islamistiska tendenser för-
stärks av extern finansiering och är metodiska i sin orga-
nisering.

Utländsk finansiering från Gulfstater, Turkiet och Iran 
sträcker sig in i Sverige likt tentakler genom en heterogen 
islamistisk miljö: salafister, Muslimska brödraskapet, 
turkiska Diyanet-systemet, pakistanska Tablighi-rörelsen, 
Hizb ut-Tahrir, med flera. Ofta är utländsk finansiering 
av moskéer och stiftelser villkorad med att dessa får en 
särskild ideologisk inriktning. De senaste 20 åren har 
Qatar, Kuwait och Saudiarabien genom statligt stöd och 
privata sponsorer finansierat ett nätverk av moskéer,  
föreningar samt stiftelser som driver skolverksamhet  
i svenska städer. Läckta dokument som Qatar Papers visar 
att Qatar genom stiftelser varit särskilt aktivt med dona-
tioner på hundratals miljoner kronor till Sverige över en 
tioårsperiod. I Försvarshögskolans nästa rapport om 
salafism presenterar vi hur detta gått till.

Utöver Frankrike har ett flertal EU-länder som Holland, 
Tyskland och Österrike på senare år sett faran med ut-
ländsk islamistisk påverkan och börjat dra åt svångrem-
men. I till exempel Danmark är det sedan något år krav 
på att utländska donationer redovisas och ett förbud mot 
”antidemokratiska donationer” för att förhindra skadlig 
islamistisk påverkan. I Sverige finns ingen insyn i utländsk 
finansiering av trossamfund och stiftelser, och därmed 
står dörren öppen för främmande makt som vill investera 
i att polarisera och undergräva den svenska demokratin.

Dörren står öppen  
för främmande makt

”Finansiering från
Gulfstater, Turkiet 
och Iran sträcker 
sig in i Sverige likt 

tentakler.
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