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Medlemsförslag 
om att utöka försvarssamarbetet mellan reservister och frivilliga i de 

nordiska länderna  

Förslag 

Nordisk Frihet föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att samarbetet mellan reservister och frivilliga inom försvaret i de nordiska 

länderna utökas 

 

att tyngdpunkten i den samnordiska reservistutbildningen är verksamhet för 

att utveckla beredskapen under kristider mellan de nordiska länderna 

Bakgrund 

Samarbete mellan nordiska reservister sker för närvarande endast i liten utsträckning. 
Mellan reservistförbunden sker det ett visst mått av bilateralt samarbete. I Nordka-
lottområdet bedrivs det ett reservistsamarbete mellan Sverige, Norge och Finland, 
men verksamheten är småskalig och berör därmed endast en del de nordiska länder-
na. Anledningen till att samarbetet är så begränsat har hittills varit de försvarslös-
ningar som bygger på yrkesarméer som införts i Danmark, Norge och Sverige ('Sve-
rige är på väg att återgå till partiell värnplikt).  

Det förändrade säkerhetsläget kring Östersjön och Rysslands växande militära verk-

samhet i de nordiska regionerna har gjort att tyngdpunkten i försvaret i de nordiska 

länderna har flyttats tillbaka till de egna ländernas försvar. Ett försvagat säkerhets-

läge i Östersjön skapar å ena sidan ett tryck, samtidigt som det å andra sidan även är 

ett tillfälle för ett närmare försvarssamarbete mellan de nordiska länderna. Även om 

försvarslöningarna i de nordiska länderna skiljer sig åt har exempelvis NORDEFCO-

samarbetet visat att försvarssamarbete ändå är möjligt och välkommet. Hoten mot 

de nordiska länderna är desamma, och en utökning av det frivilliga försvarssamar-

betet skulle ge stabilitet i Norden. Samarbete kan särskilt bedrivas inom militär ut-

bildning, såväl inom armén som inom marinen och flygvapnet. 

 

De nordiska länderna bedriver för närvarande samarbete inom Nordiska rådet och 

Nordiska ministerrådet och inom ramen för andra mer informella samarbetsformer. 
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Försvarfrågorna ingår inte i de så kallade officiella nordiska samarbetsstrukturerna. 

Under den senaste tiden har framför allt Finland och Sverige intensifierat sitt bilate-

rala försvarssamarbete. Även om Danmark, Island och Norge är Natoländer har även 

de länderna ett stort intresse av ett utökat försvarssamarbete mellan de nordiska 

länderna. Försvarsviljan är hög i Norden, och den kan stärkas genom ett frivilligt för-

svar. Kulturella band och känslan av samhörighet mellan nordborna skapar en bra 

grund för frivilligt försvar i Norden.  
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