
Vill vi ha en utredningsregering? 
 
Försvaret och socialförsäkringen, på två områden presenterar nu vänsterpartierna sina 
överenskommelser, frågan är bara vad som presenteras. I själva verket planerar de att 
begrava viktiga frågor i utredningar som är klara lagom till valet 2014 och inte till 
hösten. 
 
Vi trodde alla att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle leverera en 
överenskommelse om försvaret, framförallt när man bjöd in till presskonferens i samband 
med den årliga försvarskonferensen i Sälen. Nu, trodde vi, skulle viktiga svar om värnplikt, 
pengar till försvaret och Afghanistan komma. Istället satt tre partiledare och pratade 
genusperspektiv inför en inte särskilt imponerad journalistkår. 
 
Som ledamot i Moderatkvinnornas styrelse anser jag att genusperspektiv är viktigt, men i en 
försvarsöverenskommelse finns det fler och viktigare frågor att kräva svar på. Hur många 
soldater vill vänsterpartierna ha? Hur ska de betala för det? Ska soldaterna vara anställda eller 
värnpliktiga? Vad ska de kunna lösa för uppgifter? Ska vi överge Afghanistan till talibanerna? 
 
Istället aviserade man att svaren på de enskilt viktigaste försvarsfrågorna skulle begravas i 
utredningar. Riktigt stora och långa utredningar. I flera år. 
 
Kontrasterna till Alliansregeringens politik är stor. I försvarspropositionen ”Ett användbart 
försvar” har vi nu lagt grunden för att skattebetalarnas pengar går till ett försvar som går att 
använda – därav namnet. Från dagens 11 500 personer redo för insats inom ett år går vi till ett 
försvar med 50 000 redo inom någon vecka. 
 
Dessutom har Försvarsmakten för första gången på länge skapat god ordning i sin ekonomi. 
Det har varit ett mödosamt arbete där flera myndigheter och Alliansregeringen deltagit aktivt. 
Resultatet är att Försvarsmakten förra året kunde redovisa överskott som gör nytta i år när det 
nya systemet med kontraktssoldater startar. 
 
Vi vågar också stå upp för mänskliga rättigheter, trygghet och säkerhet i Afghanistan. När 
mörka krafter vill kuva ett folk till underkastelse under ett reaktionärt präststyre deltar Sverige 
tillsammans med 41 andra nationer för att hindra dem. Vi gör det på FN-mandat samtidigt 
som biståndet till Afghanistan når nya rekordnivåer. För oss finns en fast övertygelse om att 
även afghanerna ska kunna se på framtiden med tillförsikt. 
 
Vänsterpartierna kan inte ens enas om Sverige ska delta eller stå vid sidan och se på. 
 
Om detta är vad Mona Sahlin och vänsterpartierna ska gå till val på kommer svenska folket 
utan tvekan ha två alternativ i höstens val. Ett otydligt och ett tydligt. I Allians för Sveriges 
valmanifest kommer det att finnas tydligt formulerade vallöften. 
 
Det är ofta den svåra vägen som är den rätta vägen. 
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