
UTLANDSPUBLICITET 

Skall man eftersträva en sådan publicitet? Är det inte stor risk att man i ivern attvisa 
vår kapacitet tummar på sekretessen? 

För ett neutralt land finns det all anledning att för utlandet visa att det verkligen ligger 
en fast vilja bakom påståendet att vi kommer att försvara oss. Det är väsentligt att 
klargöra att vi har de resurser som erfordras för att föra ett effektivt försvar på hög 
nivå. Om detta gäller icke bara de materiella resurserna utan i lika hög grad att vi 
försökt förutse alla ·eventualiteter och att motåtgärder är planlagda och övade - med 
andra ord att vi är' beredda om det värsta skulle inträffa. 

Någon oro för att man skulle tumma på sekretessen i samband med utländsk publicitet 
behöver icke hysas. Det finns ingen anledning att göra detta med tanke på att det öppna 
materialet i sig själv är av sådan kvalitet att det väcker intresse. 

Krigsmaktens främsta uppgift är att verka fredsbevarande. Enda sättet att nå detm,ålet 
är att för utlandet så långt sekretessen medger det redovisa vad vi har och tala om att 
vi är fast beslutna att använda dessa resurser vid behov. Först när man utomlands kän
ner till detta kan man respektera vår försvarskraft och först då blir krigsmakten freds
bevarande. 

Under det gångna vinterhalvåret har svensk flygindustri och flygvapnet varit föremål 
för en mycket omfattande och positiv publicitet i amerikansk och europeisk fack- och 
dagspress. 

Det som de utländska journalisterna främst intresserat sig för är vår tekniskt högt
stående industri, helt naturligt vårt luftförsvar, System 35, Stril 60, System 37 samt 
vår planering av totalförsvaret. 

En utländsk publicitet av den omfattning som vi haft väcker intresse för Sverige och allt 
svenskt. Den innebär härigenom ett gott stöd för vår utrikespolitik. Genom att den 
väcker intresse för svenska produkter stöder den även vår exportindustri i dess strävan 
att täcka allt större områden. 

En saklig upplysning till utlandet om det svenska totalförsvaret, dess uppgifter och dess 
plats i det moderna svenska samhället kan på intet sätt skada utan bör tvärtom stärka 
vår position i många avseenden ute i världen. 
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