
Hur viktigt är stödet till veteraner och anhöriga  
till personal i utlandstjänst? 
Det är jätteviktigt att det finns ett stöd till både veteraner och deras 

anhöriga, inför, under och efter en internationell insats. Det kan dels 

göra steget att åka iväg på utlandsmission mindre om man vet att man 

får det stöd som behövs och att familjen kan få stöd under bortavaron 

men också att man vet att det finns stöd att få om man skadas fysiskt 

eller psykiskt under en insats. 

Givet rådande världsläge, ska Sverige fortsätta sända ut 
styrkor och personal till krigsdrabbade områden? Varför?
Ja, Sverige bör fortsatt bidra till fred och säkerhet runt om i världen, 

genom både militära och civila krishanteringsinsatser, genom militär 

och civil personal. Den nationella försvarsplaneringen får inte innebära 

att vi helt sluter oss inåt. Den oroliga omvärlden gör att vi måste vara 

beredda att delta i FN-mandaterade FN-EU- eller Natoledda insatser 

även i framtiden. Som medlemmar i Nato är deltagande i artikel 

5-insatser på Natoterritorium utöver det en självklarhet. 

När vi möjligen kommer stationera ut folk för NATO,  
så kommer de inte gå under internationella insatser.  
Dvs inte omfattas av det stöd som vi ger. Varför är det så?
Definitionen av begreppet veteran behöver ses över både i och med 

det ökade fokuset på nationell försvarsplanering och medlemskapet i 

Nato som kan innebära krishanteringsinsatser i närområdet. Det är 

viktigt att vi samordnar oss med övriga Natoländers regelverk. 

Veteranpolitiken är viktig och måste utvecklas utifrån de nya 

förutsättningarna. 

Hur vill ni arbeta framåt för att stötta anhöriga till  
personer som gör en insats utomlands?
Vi vill att ett veterancenter i ordets rätta bemärkelse inrättas. Det ska 

vara ett samlat veterancenter som har i uppdrag att arbeta med 

militära och civila veteraner som varit iväg på internationella uppdrag 

för att bidra till fred och säkerhet. Veterancentret ska vara ett 

välfungerande och välutnyttjat samordnings- och kunskapsnav som 

utsända och deras anhöriga kan vända sig till innan, under och efter en 

insats. Ingen veteran ska falla mellan stolarna i myndighetssverige vid 

hemkomst. Men veterancentret ska också erbjuda psykologstöd och 

möjlighet till rekreation och återhämtning för de veteraner och 

anhöriga som behöver. Goda erfarenheter kan hämtas från det stöd 

som ges till försvarets veteraner i Norge, där liknande service  

erbjuds på deras veterancenter.
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