
Hur viktigt är stödet till veteraner och anhöriga  
till personal i utlandstjänst? 
Moderaterna ser stödet till veteraner och anhöriga som en mycket 

viktig fråga av flera skäl. Primärt handlar det om att den personal som 

skickas ut, på ofta svåra och ibland direkt farliga uppdrag i Sveriges 

intresse, ska ha ett så bra stöd som möjligt samt att även de anhöriga 

får det stöd som de behöver under tiden. Det gäller såväl före och 

under som efter insatsen Dessutom är det en trovärdighetsfråga som 

påverkar myndighetens möjligheter att kunna rekrytera personal till 

utlandstjänst framgent.

Givet rådande världsläge, ska Sverige fortsätta sända ut 

styrkor och personal till krigsdrabbade områden? Varför?
Ja, Sverige bör fortsätta att bidra till fred och säkerhet genom att 

skicka ut personal i internationella insatser. Världen blir allt mer 

osäker och Sverige kan göra skillnad genom att delta i insatser 

utomlands. Därför ska Sverige bidra. Det är dock viktigt att de insatser 

vi gör vägs mot behoven i det nationella försvaret. Moderaterna anser 

också att det måste gå att påvisa nytta och framsteg samt att det 

finns tydliga målsättningar i de insatser vi deltar i.

 

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 är skillnad på att stationera ut personal till andra länder i fred 

som är medlemmar i samma organisation och att skicka ut personal  

i internationell insats till konfliktzoner. Nato har en väl utbyggd 

organisation och infrastruktur som skiljer sig från villkoren i de flesta 

andra insatserna utomlands. Därför är det rimligt att inte helt 

jämställa utstationering inom Nato med internationella insatser.

 

Hur vill ni arbeta framåt för att stötta anhöriga till  
personer som gör en insats utomlands?
Moderaterna bidrog som del i alliansregeringen 2006–2014 till att ta 

fram den första sammanhållna veteranpolitiken för att stödja 

veteranerna och deras anhöriga. På senare år har vi drivit ett antal 

förslag i riksdagen för att ytterligare förstärka och förbättra 

veteranernas situation. Det handlar till exempel om att etablera ett 

fristående centrum för veteraner där man utöver stödjandeverk-

samhet ska kunna samla informations- och forskningsinsatser. Vi har 

också lagt förslag om att skapa en sammanhängande vårdkedja med 

samordning mellan kommuner, regioner, myndigheter för att stödja 

veteranerna. Det är även viktigt att arbeta vidare med frågor som att 

skapa ökad kunskap kring veteranernas situation hos allmänheten och 

uppmärksamma värdefulla insatser som de har gjort. 
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