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Ett svar på marinofficerarnas kritik – Palme talar ut om 

ubåtsskyddet 

Stockholm (G-P): Regeringen avser inom kort att gå ut med en 

säkerhetspolitisk deklaration om hur den ser på 

ubåtskränkningarna. Syftet skulle vara att undanröja eventuella 

tvivel på vår vilja 

och förmåga att 

försvara landet i 

ljuset av den 

kritik som tolv 

marinofficerare 

kommit med 

nyligen. 

Vid 

utrikesnämndens 

möte i måndags 

var regeringen 

och mit-

tenpartierna 

tämligen överens 

om att ta avstånd 

från de anklagelser som riktats mot regeringen för att vilja tona ned 

ubåtskränkningarna. Man ansåg det var politiskt olämpligt av 

marinofficerarna att ifrågasätta regeringens pålitlighet och 

marinens förmåga att värna våra kuster. 

Moderaterna hade dock inga principiella invändningar mot 

officerarnas uttalande, gjort i Svenska Dagbladet i söndags. Carl 

Bildt, en av partiets representanter i utrikesnämnden, menar att 



officerarna haft rätt att framföra sin kritik, och att den dessutom 

haft visst fog för sig. 

 Vitbok 

— Betydligt allvarligare var att Olof Palme missbrukade nämnden 

genom att efter mötet fördöma officerarnas uttalande. Och detta 

utan att andas ett ord om vad överbefälhavaren haft att be  

rätta om de nya kränkningar som inträffat i år, sade Bildt till G-P på 

tisdagen. 

Moderaterna har därmed än en gång visat att de inte har fullt 

förtroende för regeringens sått att bemöta kränkningarna. Partiet 

kräver därför att regeringen stramar upp sin hållning genom att 

presentera en slags vitbok över de senaste årens kränkning- ar, och 

samtidigt kommer med en säkerhetspolitisk deklaration. Det är inte 

minst viktigt, menar man, eftersom ubåtskränkningarna inte närmare 

berördes i den senaste regeringsförklaringen. 

 Palme villig 

Det talades då endast om att Sverige "skapat respekt för sin be-

slutsamhet" att försvara landets gränser. 

Statsminister Palme är inte ovillig att gå moderaterna till mötes. 

Han uppges vara beredd att vid lämpligt tillfälle förtydliga re-

geringens inställning till ubåtsskyddet och kränkningarna, och avser 

samtidigt att upprepa tidigare deklarationer som gjorts i ämnet. 

 Mer pengar 

Avsikten skulle vara att sudda ut det intryck av bristande för-

svarsvilja som marinofficerarnas uttalande kan ha lämnat efter sig. 

Regeringen delar försvarsledningens starka oro över de ubåts-

kränkningar som inträffat under hösten, enligt uppgift ett tiotal. 

Regeringen hävdar samtidigt att den och försvarsledningen har 

samma uppfattning om hur hotet skall mötas. 



Marinofficerarnas missnöje är enligt regeringens tolkning ett uttryck 

för besvikelse över att den ihärdiga ubåtsjakten ännu inte lett till 

att någon farkost tvingats upp till ytan. En annan förklaring skulle vara 

att officerarna på sitt eget vis vill ge eftertryck åt kravet på mer 

pengar till ubåtsskyddet i kommande försvarsbeslut. 

Regeringen bestrider också att den velat tona ner betydelsen av 

sammanstötningen mellan det svenska signalspaningsfartyget Orion 

och en sovjetisk minsvepare den 29 oktober. Även i detta fall hävdas 

att regering och försvarsledning haft samma uppfattning från första 

början. Det skulle i själva verket ha varit regeringen som följt OB:s 

rekommendationer att lägga sig på en låg diplomatisk nivå. 

 Till Sovjet 

Både statsminister Palme och utrikesminister Sten Andersson 

tänker ta upp ubåtskränkningarna om de får tillfälle att träffa 

sovjetledarna någon gång nästa år. Om planerna går i lås skall 

besöksutbytet stegvis höjas. Sten Andersson åker först till Moskva,' 

och därefter år det dags för Olof Palme att göra ett officiellt besök. 

Palmes besök blir en bekräftelse på att förbindelserna med Sovjet 

åter blivit normala efter den långa nedkylningsperiod som 

ubåtskränkningarna orsakat. 
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