
Hur viktigt är stödet till veteraner och anhöriga  
till personal i utlandstjänst? 
Kristdemokraterna anser att stödet till veteraner och anhöriga är mycket 

viktigt. Den som arbetar i fredsbevarande insatser utomlands befinner 

sig i regel i de allra farligaste av områden. Att vara utlands posterad i 

Försvarsmakten innebär ofta ett stort risktagande. Dessa individer 

måste känna att de har samhällets stöd ute i fält och när de kommer 

tillbaka hem. Därför är en aktiv veteranpolitik nödvändig. Samma sak 

gäller för de anhöriga, som ofta känner oro och behöver stöd.

Invidzonen och andra ideella organisationer har en mycket viktig 

uppgift. För att stärka deras arbete driver Kristdemokraterna frågan 

om att skattereduktionen för gåvor till ideella organisationer även 

omfatta alla svenska veteranstödsorganisationer som önskar ta del av 

detta. Det är inte annat än rätt att staten backar upp när enskilda 

människor väljer att visa stöd för våra soldater och deras anhöriga.

Givet rådande världsläge, ska Sverige fortsätta sända ut 
styrkor och personal till krigsdrabbade områden? Varför?
Vi måste alltid kunna säkerställa försvaret av Sverige, men därtill har 

vi som land en moralisk skyldighet att hjälpa människor som hotas av 

krig och katastrofer. Utöver att hjälpa på plats bidrar de internationella 

militära insatserna till en ökad försvarsförmåga på hemmaplan. Mot 

bakgrund av det stödjer Kristdemokraterna ansvarsfulla fredsbevarande 

och fredsframtvingande internationella insatser, och vi kan tänka oss 

att delta i fler sådana framöver.

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?
Självklart måste vi se till att svenska veteraner som deltar i insatser 

under Nato-flagg och dess anhöriga ges all hjälp, stöttning och stöd 

som behövs. Därför är det viktigt att dialogen mellan de ideella 

samarbetsorganisationerna, Försvarsmakten och beslutsfattare 

stärks för att i möjligaste mån tillgodose de önskemål som finns.

Hur vill ni arbeta framåt för att stötta anhöriga till  
personer som gör en insats utomlands?
Rent konkret föreslår Kristdemokraterna att det inrättas ett svenskt 

veterancentrum som är fristående från Försvarsmakten. Vårt parti 

var pådrivande för att VetC skulle inrättas, men vi menar att 

verksamheten behöver breddas till att omfatta personal från fler 

myndigheter. På det nya centret skulle veteraner och anhöriga kunna 

ges bättre möjligheter till praktisk hjälp, stöttning, stöd och 

möjligheter till omställning. Centret skulle också kunna fungera som 

en naturlig mötesplats för såväl före detta soldater och anhöriga, 

samt Invidzonen och andra samarbetsorganisationer.

Rätten till samtalsstöd för anhöriga är central. Det är viktigt att vi 

följer upp hur detta fungerar och vad som konkret kan göras för att 

öka tillgängligheten. Därför är det viktigt att kontaktvägarna mellan 

de ideella organisationerna och den politiska nivån stärks.
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