
Hur viktigt är stödet till veteraner och anhöriga  
till personal i utlandstjänst? 
Det är otroligt viktigt att veteranerna får det stöd och den hjälp de 

behöver när de har kommit hem från sin insats. Att delta i internatio-

nella insatser är ett mycket speciellt uppdrag, likaså att stå som 

anhörig. Oavsett om man har deltagit som militär eller civil personal 

är det centralt att man får stöd och uppföljning när man kommer 

hem. Att svensk personal får den hjälp och det stöd de behöver även 

efter avslutat utlandsuppdrag är en förutsättning för att människor 

ska välja en karriär inom Försvarsmakten och andra myndigheter som 

sänder personal utomlands. Det hänger därmed tätt samman med 

andra frågor som rör arbetsvillkor och personalförsörjning.  

Givet rådande världsläge, ska Sverige fortsätta sända ut 
styrkor och personal till krigsdrabbade områden? Varför?
Sverige ska solidariskt ställa upp när världssamfundet efterfrågar det. 

För Vänsterpartiet är det dock en förutsättning att det finns en tydlig 

folkrättslig grund för att delta i internationella insatser. Alla beslut 

om militärt våld som en sista utväg för att skydda freden och de 

mänskliga rättigheterna ska ske på FN:s uppdrag eller någon annan 

folkrättslig grund. Dessutom är det viktigt att göra en enskild 

bedömning i varje enskilt fall. 

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?
Stödet till veteraner är i nuläget utformat för att kunna hjälpa och  

stödja anställda som varit på en skarp militär insats, och deras 

anhöriga.  

I och med att antalet personer som stationeras på staber utomlands 

nu kommer öka finns definitivt anledning att se över vilket stöd de 

och deras anhöriga behöver. En anhörig får dra ett stort lass hemma 

oavsett om familjemedlemmen åker på en skarp insats eller får en 

stabsplacering. Även den utökade övningsverksamheten i Sverige och 

risken för mer veckopendling för anställda påverkar anhöriga och 

familjer, något som Försvarsmakten måste ta i beaktande för att vara 

en god arbetsgivare. 

Hur vill ni arbeta framåt för att stötta anhöriga till  
personer som gör en insats utomlands?
Återvändande soldater ska få ett fullgott omhändertagande som 

både inkluderar sjukvård och psykologiskt stöd när det behövs. Det 

inkluderar även civila befattningar inom Försvarsmakten och andra 

myndigheter som sänder personal utomlands. Det är också viktigt att 

anhöriga får det stöd som de behöver, både innan, under och efter 

pågående uppdrag. Där spelar Försvarsmaktens veterancentrum en 

viktig roll. Det finns också ett behov av att utveckla samordningen 

mellan hem-regionen/kommunen och veterancenter. 
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