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Vår välfärd kräver KA 4 

 Det vore självbedrägeri från svensk sida att förneka att Sovjet 

systematiskt håller på att utforska våra kustvatten. Vårt lands 

strategiska läge mellan Nato-länderna och Östersjöstatema har alltför 

stort militärt värde för att undslippa detta påträngande intresse. I 

denna kartläggning utgör västkusten ingalunda något undantag. De otaliga 

kränkningarna av både svenskt luftrum och territorialvatten vittnar om en 

mycket långt gående medveten undersökning. 

Vad som är belysande i dessa sammanhang är den påtagliga förekomsten av 

överträdelser i eller nära våra militära skyddsområden. 

Östersjöstaternas ubåtsflotta har under senare decennier genomgått en 

markant upprustning såväl tekniskt som antalsmässigt. Ur operativ synpunkt 

är den svenska skärgården av stort intresse eftersom den erbjuder ubåtar 

ett utomordentligt skydd. 

Utforskningen av våra kuster utgör således bara en del av planerna att 

söka så framskjutna positioner som möjligt mot Västerhavet. I dessa 

strävanden har västkusten mycket stor betydelse som strategisk utpost 

mot Atlanten till vilken östblocket för övrigt bara har förbindelse med 

sina flottbaser via Norra Ishavet. 

 Informationer 

Östblocket vet mycket väl att. våra vardagliga incidentberedskap är god 

och vårt försvar starkt vid full mobilisering. Därför är det av 

invasionstaktiska skäl nödvändigt att skaffa sig så goda informationer öm 

vårt kustförsvar som möjligt och utröna lämpliga infartsvägar såväl med 

luft- som sjöburna enheter, inte minst i u-läge. Och just därför är vår 



kustbevakning och dess resurser livsnödvändiga särskilt intill dess vi 

uppnått full beredskap. 

 

 Utan verkan 

En resursförstärkning i Östersjön på bekostnad av nedläggning av KA 4 

får bara en marginell effekt. Vårt försvars elementära resursproblem lö-

ses inte genom omdisponeringar inom givna försvarsbeslut. Den 

grundläggande orsaken till dagens dilemma är krasst att vi har för låga 

försvarsanslag överhuvudtaget. 

Varje ansvarskännande svensk torde inse detta och vara beredd att 

anslå de medel som behövs för att försvara vår nation och den välfärd vi 

med möda tillförsäkrat oss. Oavsett finansieringen sker genom nya pålagor 

eller omfördelning inom den offentliga sektorn. 

— Varför annars bygga upp idag det vi inte får behålla i morgon? 

 


