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Försvarsministern 

Svensk FN-trupp bör lämna Libanon snabbt 

 

Det Svenska deltagandet i FN:s Libanon-operation hör avslutas inom de 

närmaste veckorna, så att Sinai-förhanden kan återgå till normal verksamhet. 

För Sveriges del kan det inte bli aktuellt att utöka 

 
engagemanget utöver de två bataljoner som ställts till världsorganisationen. 

förfogande. Det förklarade försvarsminister Eric Krönmark (m) på lördagen vid 

moderaternas förbundsstämma i Göteborg. Försvarsministern ansåg det 

beklagligt om inte andra länder är beredda att ta sitt medansvar för den 

mera krävande delen av FN:s verksamhet. De svenska FN-soldater, som 

förde över från Sinai till Libanon, skulle fungera som förtrupp enligt vad 

som överenskoms. Efter en kort tid skulle de avlösas av FN-styrkor från 

annat håll. För dagen verkar det oklart hur det blir med detta, men 



regeringen vill i alla händelser att svenskarna dras tillbaka inom några 

veckor.  

Eric Krönmark ansåg att det finns en utbredd uppfattning att vi idag lever i 

en i stort sett harmonisk värld, utan omedelbara risker för militära 

konflikter som kan drabba Sverige.  

- Men aldrig har upprustningen under fredstid varit så omfattande som 

under 70-talet, förklarade han. Aldrig förr under fredstid har det 

förekommit att fem miljoner man stått under vapen norr om Alperna. 

Idag ser vi ingen aktuell konfliktorsak i vår del av världen, men konflikter 

kan transporteras.  

D Realiteter 

Strategiskt har dock riskerna ökat i norra Europa, menade han. De 

kärnvapenbärande u-båtarna i östersjön är inget akut hot, men deras 

närvaro visar på realiteterna.  

I denna situation har vi ändå måst acceptera en sänkning av försvarets 

styrka, fortsatte han. Men nästa försvarsbeslut 1982 får inte innebära att den 

utvecklingen fortsätts.  

Erick Krönmark som också är vice ordförande i moderata samlingspartiet, manade till tålamod 

med regeringen Det tar tid innan dess beslut hinner omsättas i praktiken så att den enskilde 

märker av regeringsskiftet, sade han. 

 

Vi övertog ett saneringsföretag, men har redan vidtagit åtgärder som visat sig framgångsrika. 

En sådan är devalveringen i höstas, som tillsammans med andra inslag i regeringspolitiken 

inneburit att arbetskraftskostnaderna i Sverige nu ligger närmar dem i våra konkurrentländer 

än förut. 

Eric Krönmark påpekade också att många problem är allmängiltiga och drabbat även andra 

länder oavsett vilka politiska riktningar som haft och har makten där Industrikrisen är ett 

internationellt fenomen. Miljöproblemen likaså. På den senare området började man dock i 

Sverige tidigt att söka lösningar viket betytt att man här redan  genomfört omfattande 

investeringar som andra länder nu har framför sign. På sikt har den svenska miljödebatten 

gett oss ett försteg , ansåg Eric Krönmark. Men den nuvarande krisen kommer inte att följas 

av en traditionell högkonjunktur. Även om trycket så småningom kommer att lätta.  

Vi kommer också i fortsättningen att vara bland de världsmedborgare som har det bäst, 

trodde han. Men vi måste visa solidaritet. Arbetet för att lösa problemen får inte hindras av 

gruppegoism. 



Vid ett samtal med G-P preciserade försvarsministern den återstående tiden för de svenska 

FN-soldaterna i Libanon till längst 3-4 veckor. Något nytt engagemang där är inte aktuellt. 

KA 4:s framtid kan komma att avgöras under hösten, sade han också. En rationalisering är 

nödvändig, men det är möjligt att den kan sättas in på stabssidan.  

Det skulle kunna medföra en sammanslagning av staberna för kustartilleriet och örlogsbaserna 

både i Göteborg och Karlskrona. 

På frågan hur den aktuella varvskrisen påverkar planeringen av varsresurserna på den marina 

sidan svarade Erick Krönmark, att vissa reparationsresurser under alla förhållanden måste 

finnas kvar på Västkusten. 

 

Anders Kilner. 


