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BESKRIVNING

Sten Tolgfors har följt Sveriges säkerhetspolitiska förändring på nära håll i snart tre decennier, från
ungdomspolitikens önskan om frihet för Estland, Lettland och Litauen till statsrådsårens
Natotoppmöten.Br>I Sverige i Nato visar han vad ett fullvärdigt medlemskap skulle innebära för Sverige
och varför det vore den bästa garanten för ökad säkerhet, både i Sverige och i Östersjöområdet.Förord av
Stefan Wallin, Finlands försvarsminister 2011-2012.Sten Tolgfors var Sveriges försvarsminister mellan
2007-12 och handelsminister 2006-2007.Sverige och Finland hor, liksom vara tre andra nordiska vanner,
hemma i den sakerhetspolitiska vardegemenskap, Nato, dar vi bast tryggar vara egna och gemensamma in-
tressen. Sveriges sak ar Finlands. Finlands sak ar Sveriges. Varan sak ar var.Stefan Wallin Finlands
försvarsminister 2011-2012.Detta är en unik bok. Kombinationen av personliga upplevelser från NATO-
toppmöten och djupa insikter i den svenska NATO-debatten gör att Sten Tolgfors med större tyngd än
andra kan hävda att Sverige redan är med i NATO; endast medlemskapet saknas. Hans välskrivna plädering
för det senare är angelägen läsning i vår allt farligare värld.Mike Winnerstig, fil dr, amerikansk
säkerhetspolitik.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Putin: Sverige i Nato ett "hot mot Ryssland" - Ystads Allehanda

Tidigare överbefälhavaren Sverker Göransson: Sverige måste gå med i Nato. Det säger han i
Strategipodden.

Sverige till Nato: Öva gärna med oss! | Göteborgs-Posten - gp.se

Öva gärna med oss, är beskedet från försvarsminister Peter Hultqvist (S) till Natobasen Jens Stoltenberg.
Samtidigt är Hultqvist kritisk till ...

Nato - Wikipedia

Sverige /ˈsværjɛ/ (officiellt Konungariket Sverige ) är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i
Nordeuropa. Sverige har landgräns i väst med Norge, i ...



3

Sverige i Nato

https://www.bo-fi.club/?p=SVERIGE%20I%20NATO&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SVERIGE%20I%20NATO&ln=se
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