
Socialdemokraterna mörkar om försvaret 

 
Två miljarder kronor skärs bort, Sveriges internationella ambitioner halveras och värnplikten 
kortas till tre månader. Det är huvuddragen i socialdemokraternas förslag till nytt försvar och 
sammanfattas bäst med orden billigt, långsamt och osolidariskt. 
 
När den ekonomiska debatten var som hårdast i onsdags valde de socialdemokratiska 
försvarspolitikerna att slå till, möjligen i hopp om att det skulle gå obemärkt förbi. Inte nog 
med att ansvaret för Sveriges ekonomi tycks komma i andra hand, även Sveriges försvar 
kommer långt ner på den socialdemokratiska prioriteringslistan. 
 
Resultatet av 14 års socialdemokratisk försvarspolitik är 59 nedlagda förband och en 
världsunikt långsam insatsorganisation på 11 500 soldater och officerare. Däremot är 
socialdemokraterna konsekventa. Hela 90-talet och början av 2000-talet kantades av 
förbandsnedläggningar och nedskärningar, nu fortsätter man med att vilja omvandla hela 
försvarets insatsorganisation till en papperstiger av historiska mått. 
 
Inte nog med att anslagen ska minskas med två miljarder kronor, soldatutbildningen blir kort 
nog att få plats i en serietidning. På tre månader hinner en soldat knappt lära sig att uppträda 
inom plutons ram, än mindre hinner man utbilda kompanier och bataljoner. Det hindrar dock 
inte socialdemokraterna och de förväntar sig att kunna krigsplacera personal i brigader. 
 
Värst av allt är dock att socialdemokraterna alltmer tappar intresse av att bidra till fred och 
säkerhet i andra länder. Solidariteten med andra människor tycks vara begränsad till höga 
bidrag och ersättningar i Sverige, men till människor i världens konfliktområden är budskapet 
tydligt: Era problem är inte våra problem. Därför vill de halvera Sveriges mål om 2000 
soldater på internationella uppdrag.  
 
Kontrasterna mellan socialdemokraternas och Allians för Sveriges försvarspolitik kunde inte 
ha blivit tydligare. Vårt mål är att på någon vecka kunna mobilisera totalt 27 000 soldater och 
att samtliga ska kunna turas om att tjänstgöra utomlands. Dessutom uppgraderas Hemvärnet 
till Nationella Skyddsstyrkor med bättre utbildning och materiel. Så får Sverige ett försvar i 
beredskap. 
 
Allians för Sverige vill också ta ansvar för dem som lider mest, det vill säga människor som i 
detta nu lever i krigets fasor. Tillsammans med ett effektivt bistånd kan svenska soldater 
upprätthålla den mest grundläggande mänskliga rättigheten: Rätten till liv. 
 
När Allians för Sverige vill öka försvarsförmågan gör socialdemokraterna tvärtom. När vi vill 
hjälpa andra länder bort från krig sluter sig socialdemokraterna från omvärlden. När vi talar 
om här och nu talar socialdemokraterna om sent och långsamt. 
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