
Hur viktigt är stödet till veteraner och anhöriga  
till personal i utlandstjänst? 
Stödet till veteraner och anhöriga till personal är en grundbult i 

utlandstjänsten, mycket viktigt alltså. Personal i utlandstjänstgöring 

gör en viktig insats för landet och är villiga att offra sin egen trygghet, 

ibland med fara för sitt liv, och ska ha det stöd som behövs av sitt 

land, när det behövs.

 

Givet rådande världsläge, ska Sverige fortsätta sända ut 
styrkor och personal till krigsdrabbade områden? Varför?
Det är viktigt att fler stater bidrar till FN:s fredsbevarande styrkor, och 

Sverige har som rikt och alliansfritt land särskilt goda skäl att göra 

detta. Genom att delta i internationella fredsfrämjande insatser kan vi 

bidra till att förebygga, hantera och lösa kriser och konflikter samt till 

fredsbyggande. Huvudsyftet med sådana insatser ska alltid vara att 

bidra till en bättre framtid för lokalbefolkningen. Insatserna ska syfta 

till att värna internationell fred och mänsklig säkerhet med utgångs-

punkt i folkrätten. Militära medel kan bara övervägas när alla andra 

alternativ uttömts. Erfarenheten visar att det är enkelt att ge sig in i ett 

land men svårt att lämna. Det understryker vikten av tydliga mål och 

mandat för alla typer av insatser. Förhastade beslut om exempelvis 

militära insatser kan i värsta fall bli kontraproduktiva för säkerheten. 

Militära insatser där Sverige deltar måste alltid ha en tydlig folkrättslig 

grund genom ett FN-mandat eller efter inbjudan från landets regering.

 

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?
Det finns flera konsekvenser av Sveriges eventuella medlemskap i 

NATO som kommer behöva ses över allteftersom. Frågan om stöd till 

anhöriga till personer som ingår i NATO-insatser är en sådan fråga. 

 

Hur vill ni arbeta framåt för att stötta anhöriga till  
personer som gör en insats utomlands?
Vi tycker det är viktigt att fortsatt stödja de organisationer som finns 

inom området och utveckla det stödet som finns.

MILJÖPARTIET
Elisabeth Falkhaven,  

försvarspolitisk talesperson 

12 INVIDZONEN NR 3 • 2022


