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Psykologisk krigföring ett allt större hot

Vem bryr sig om sanningen?
Krig är fred och verklighet är dikt. Enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utsätts Sverige dagligen för attacker
med desinformation.
Under annekteringen av

Krim och kriget i Ukraina
2014 publicerade ryska medier hemska bilder på vad som hävdades vara
ukrainsk krigföring. I själva verket kom fotografierna från andra krigshärdar som ägt rum
tidigare och i andra delar av världen.
Man hävdade (och hävdar) dessutom att de
tungt beväpnade styrkorna som tog över Krim
var lokala ”självförsvarsstyrkor”.
I februari 2015 spreds ett förfalskat brev där
försvarsminister Peter Hultqvist gratulerade
Bofors till en affär med Ukraina.
I maj 2015 spreds ett förfalskat brev där en
svensk åklagare skrev om krigsbrott i Ukraina, vilket misskrediterade justitieminister
Morgan Johansson, Sverige och Ukraina.
Detta är bara några exempel från listan med
exempel på rysk spridning av falsk eller skev
information. Gemensamt för samtliga fall är
hur de alla utgör möjligen små, men definitivt
medvetna delar i att förvilla motståndare och
påverka allmänhet och beslutsfattare.
Och under 2016 har Rysslands psykologiska krigföring gentemot Sverige kraftigt ökat,

enligt såväl Säkerhetspolisen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
I en demokrati är regeringens popularitetssiffror ingen nationell säkerhetsfråga, men i
Ryssland är regimens säkerhet det viktigaste
målet. Då blir propaganda och en krigsmentalitet viktiga komponenter.

För sverige och andra länder i väst innebär
desinformationsattackerna en försämrad förmåga att fatta rationella beslut. Om vi inte vet
vad som är sant har vi heller inga hållbara underlag för beslut. Små eller stora osanningar –
som exempelvis den om att värdlandsavtalet
med Nato skulle innebära att vi öppnar upp
för straffimmunitet – innebär att opinionen
på osakliga grunder kan skifta uppfattning
om Nato. Eller, för all del, Ukraina, Brexit, EU,
presidentvalskandidater, USA, Baltikum eller
något helt annat som samtidigt kan stärka
Rysslands position.
Relativt Ryssland är de demokratiska västmakterna överlägsna vad gäller såväl teknik
som konventionella vapen. Men i fallet med
informationskrig är några av demokratiernas
utmärkande drag och styrkor också deras
svaghet. I en demokrati ska man gräla och argumentera; beslutsprocesser ska vara långsamma för att garantera att allt går rätt till;
staten ska inte använda propaganda. Det är
därför det är avsevärt mycket rimligare för

Wikström: Inför
sanktioner mot
Eritrea för att få
Dawit Isaak fri
CeCilia Wikström

Journalisten Dawit Isaak har suttit fängslad i mer
än 14 år.
Foto: KALLE AHLS N

Dawit Isaak, den svensk-eritreanske journalisten, har i dag, söndagen den 31 juli, stund
suttit fängslad i Eritrea i 14 år och 315 dagar.

drömmarna hjälp kunna föreställa sig sina
barn, som nu har blivit vuxna.
För att lyfta den nu snart 52-årige mannens
fall på europeisk nivå ställdes för en tid sedan
en rekonstruktion av en cell vid entrén till det
belgiska nationella konstcentret Bozar, öppen för alla som ville sitta i den en stund. Evenemanget var ett samarbete mellan mig, den
svenska kampanjen Free Dawit och Bozar och
i samband med att allmänheten satt i cellen
fick de möjlighet att skriva under en petition
som lämnades över till den belgiska regeringen, med uppmaning att som EU-land agera i
frågan. Att så många symboliskt satt i hans
fängelsecell håller trycket uppe för att få honom fri.

B

rottet är att han, med enbart pennan
som vapen, kämpat för medborgarnas fri- och rättigheter. Fortfarande,
efter alla dessa år, har inget officiellt
åtal väckts eller någon rättegång hållits mot
honom.
Dawit är EU:s ende samvetsfånge och att
Sverige och EU ännu inte lyckats få loss honom ur Eritreas president Isaias Afewerkis
klor är inget annat än en förfärlig tragedi och
ett stort misslyckande. Jag tror inte någon av
oss kan föreställa sig den ofattbara mentala
och fysiska terror som han under alla dessa år
tvingats genomlida i sin cell, helt isolerad
från omvärlden, och bara med tankarnas och
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För när eritreas regim fängslar en journalist i
hopp om att tysta honom har vi alla ansvar för
att verka för att hans fall inte glöms bort.
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Ryssland att angripa och påverka vår information snarare än något annat.

att ha internet som slagfält och troll som ar-

méer aktiva på Facebook och Twitter är lika
effektivt som billigt. Snabbt kan vilka uppgifter som helst spridas och göra också en regelrätt lögn till vedertagen sanning. Allra bäst effekt får man om man börjar i de delar av samhället där det redan finns låg tillit till myndigheter och medier. Mer eller mindre medvetna
agerar inte sällan ”alternativa nyhetssajter”,
extremhöger och extremvänster nyttiga idioter åt Rysslands sak.
Den svenska regeringen med försvarsminister Peter Hultqvist (S) i spetsen gör ett gott
jobb i att markera mot, som ministern själv
har uttryckt det, dem som sår osäkerhet och
planterar myter. Tidigare i år gick regeringen
dessutom ut med att Sverige ska medverka
inom ramen för Stratcom, Natos center mot
propaganda, och nu har också MSB, på uppdrag av regeringen, börjat utöka sitt arbete på
området.

men det räcker inte att bara sätta tilltro till

den svenska staten. Viktigt är att också själv
ta ansvar och fundera en gång extra på vad det
är man läser, ser och hör, varifrån det kommer och om det är rimligt. Komma ihåg att
dikt är dikt och verklighet är verklighet.

Därför såg jag även till, tillsammans med
mina liberala kollegor i Europaparlamentet,
att Dawit Isaak omnämndes i resolutionen
mot Eritrea som röstades i mars. Den tysta
diplomatin som Sveriges regering bedriver
bakom kulisserna, har efter alla dessa år tyvärr inte uppvisat några som helst konkreta
resultat. Därför är det dags att lägga tystheten
bakom sig och i stället införa kraftfulla sanktioner mot Eritreas regeringsföreträdare för
att på så sätt verka för att Dawit Isaak och alla
andra politiska fångar friges. För vi vet alla att
pengar innebär makt och inflytande och att
indragna eller frysta medel kan få mycket att
hända.
Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström gör mycket i kampen för att få Isaak fri.
Hon har tagit upp den svenske journalistens
fall med EU:s utrikestalesperson, Frederica
Mogherini, som bekräftar att EU regelbundet
tar upp Dawit Isaaks fall med Eritreas regering och varje år begär att all information om
honom och andra politiska fångar i landet offentliggörs och att fångarna ges möjlighet till
kontakt med sina familjer och advokater.

Dessvärre tyder ingenting på att diktatorn
Afewerki, som suttit på posten sedan 1993,
kommer att släppa Dawit Isaak den närmaste
tiden. Inget tyder heller på att en rättegång
kommer att hållas. När den eritreanska regimen så länge tystat Dawits röst måste vi alla
använda våra röster och starkt och tydligt stå
upp för demokrati och individens frihet. Agerar vi tillsammans på alla sätt vi kan, så kommer till slut också det djupaste förtrycket att
rasa.
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I jämförelse med
Ryssland är de
demokratiska
västmakterna överlägsna vad gäller
såväl teknik som
konventionella vapen.
Men i fallet med
informationskrig är
några av demokratiernas utmärkande
drag och styrkor
också deras svaghet.
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Den tysta diplomatin
som Sveriges
regering bedriver
bakom kulisserna,
har efter alla dessa år
tyvärr inte uppvisat
några som helst konkreta resultat.
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