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Europa – Putin samler oss…

De strategiske effekt av aggresjonskrig er et samlet 

Europa (men hvor lenge?)

Overraskelse i valget av risikonivå – full invasjon



Som en dårlig Bond-film?

Putins sikkerhetsråd, møtebord, Nazi-retorikk 

og fryktkultur 

Hvor rasjonell er han? Det diskuteres nå



Krigens gang – forventet utvikling

Konvensjonell krigføring intensiveres nå, tar Kyiv

Innsetter marionett; men får langvarig opprørskrig

Kan utmattes over lang tid, har styrkene i hengemyr 
i U – må trekke seg ut?



I krig eller ikke – folkeretten hjelper lite nå

Selvforsvarsretten FN-pakten art 51 – å unnsette 
den angrepne er lov

Men massiv våpenhjelp nå, pluss AWACS og 
operatører på bakken, er det som teller for Rus’ syn



Sanksjoner som våpen

Effekter på oss (energi/gass), råvarer/Ukraina som 
kornkammer, reiser/luftrom, aktører som er investert i 
Russland

Kan sanksjoner overleve på lengre sikt? (USAs press 
opprettholder de fra Krim-caset enda)



Den sterke endringen i EU og Tyskland

EU sender MIGs og bruker 4,5 mrd NOK på 
våpenhjelp – fransk formannskap

Tyskland gjenoppstår som normal stormakt –
sender våpen, total endring i gml politikk



Britene leder an, tospann med USA

Britene svinger seg som koalisjonsleder for de 

27 med USA, sender også styrker til Polen 

USA er stødig, Blinken har presidentens øre



Merk at Sverige og Finland er med på NATO-

møter

Haster med å lage strategi for å få disse inn i 

NATO, individuell sikkerhetsgaranti?

Begge land sender våpen



Hvor lenge varer dette?

Media elsker dramaturgien good vs evil (don’t we
all?) og liv vs død, altså krigsteatre

Men ikke lavintensitetskrig – om noen uker er det 
andre ting på agendaen



Men NATO og enkeltland MÅ ruste opp

Tyskland lover mer enn 2% til forsvar

Avskrekkingen av Russland trappes opp

Dersom Putin kommer vel fra denne krigen, fortsetter 
han med samme oppskrift (Moldova, Bosnia, Finland??)



Konklusjon

Forsvar er øverst på Europas agenda for første gang siden 
den kalde krigen

Tyskland har også krysset sitt Rubicon

EU kan da utvikle en rolle her. NATO må konsolidere seg


