
Hur viktigt är stödet till veteraner och anhöriga  
till personal i utlandstjänst? 
Det är mycket viktigt och är en fråga som tyvärr under många år varit 

bortglömd och istället för att få erkänsla för sin insats upplevde många 

veteraner att samhället snarare vände dem ryggen när de kom hem igen. 

SD har därför flera förslag på området bland annat att ett veteran

centrum, liknande det i Norge, ska inrättas och att samordningen mellan 

kommuner, regioner, Försvarsmakten och Försäkringskassan måste 

förbättras så att veteranernas behov av rehabilitering tillgodoses.

Givet rådande världsläge, ska Sverige fortsätta sända ut 
styrkor och personal till krigsdrabbade områden? Varför?
Internationella insatser får inte leda till att vårt eget lands säkerhet 

sätts på spel. Därför bör extra medel tillskjutas Försvarsmakten som 

kompensation för de ekonomiska konsekvenserna av internationella 

insatser. I dagsläget anser SD att Sverige behöver dra ner på det 

militära engagemanget utomlands, dels kopplat till det försämrade 

säkerhetspolitiska läget 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?
När Sverige möjligen går med i Nato så kommer vi att förväntas att 

bidra utifrån vår relativa storlek med personal till den militära 

ledningsstrukturen. Det handlar då främst om stabsofficerare som 

kommer ingå i olika staber i Nato. Denna stabspersonal kommer 

troligtvis att behandlas på samma sätt som de som redan är 

utstationerade i internationella staber som exempelvis den stabs

officerare som finns i den multinationella staben i Szczecin i Polen 

sedan 2014. Därefter kan det bli aktuellt att stationera personal i 

exempelvis de roterande förbanden som finns i Baltikum. Detta blir 

dock en senare fråga som behöver analyseras utifrån bland annat 

aspekterna om stöd till veteraner.

Vad gällande stabsofficerarna så är skillnaden samma som finns idag 

mellan stabsofficerare i internationella staber och de som är på 

internationell insats. Anhöriga kan i dessa fall många gånger följa med 

utomlands vilket inte är fallet med internationella militära insatser. 

Hur vill ni arbeta framåt för att stötta anhöriga till  
personer som gör en insats utomlands?
Stödet till anhöriga bör lämpligtvis också stärkas genom exempelvis 

stöd till frivilligorganisationer som arbetar med dessa frågor. Det är 

viktigt att se till helheten och att även anhöriga påverkas vid en 

internationell insats.
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