
Hur viktigt är stödet till veteraner och anhöriga  
till personal i utlandstjänst? 
Den insats och de osjälviska uppoffringar anhöriga gör hemma är lika 

viktig som de som utförs på utlandsmission. Anhöriga bidrar i lika 

hög utsträckning till fred, frihet och demokrati runt om i världen som 

de som reser iväg. Stödet till anhöriga är därför helt avgörande för 

alla insatser och måste alltid prioriteras.

Givet rådande världsläge, ska Sverige fortsätta sända ut 
styrkor och personal till krigsdrabbade områden? Varför?
Sverige ska fortsatt vara en stark röst för demokrati, fred och frihet  

i internationella sammanhang. Men fokus är nu på det nationella 

försvaret och att bidra till stabilitet i vårt närområde.

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?
Detta är alldeles för tidigt att uttala sig om. Vi har ännu inte antagits 

som medlemmar av Nato. 

Hur vill ni arbeta framåt för att stötta anhöriga till  
personer som gör en insats utomlands?
Stödet till anhöriga måste ständigt utvecklas i takt med tiden och i 

nära samarbete och samråd med de anhöriga själva och deras 

närstående. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att 

anhörig måste ges det stöd som behövs.

För att fånga veteraners perspektiv skickades en Sifo-undersökning 

ut i mars i år ut till cirka 54 000 individer. Underlaget ska presenteras 

för regeringen den 1 oktober 2022. Uundersökningen ska bidra till att 

utveckla tre av fyra områden som regeringen anser är viktigast i den 

framtida veteranstrategin: stöd, erkänsla och kompetens. 

Något av det bästa vårt fantastiska land har är alla veteraner och 

deras anhöriga och de stora, osjälviska insatser som ni har gjort för 

fred och säkerhet i vår omvärld och för vårt land.

För det har ni hela Sveriges tacksamhet 

 och djupaste respekt.
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