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Bortglömd debatt – Vem tror på vårt försvar? 

Under de senaste åren har det svenska försvaret urholkats eftersom det 

fått för litet pengar, fastslår moderaterna i sin motion om bland annat 

utrikespolitik, försvar och bistånd. 

- Det svenska försvaret måste planeras efter en realistisk hotbild, och sådan 

planering kräver i sin tur en ekonomisk 

anpassning, säger partiet. 

Man konstaterar att försvarsviljan - speciellt 

bland de unga - sjunker och att skolans 

undervisning om försvarsfrågor och våra, 

påtaganden om alliansfrihet i fred och neutralitet 

i krig inte belyser problemen på ett 

tillfredsställande sätt. Lärarna i samhällskunskap 

bör få utbildning i dessa frågor och inrikta 

betydligt mer av undervisningen på dem. Även 

massmedia har här en viktig uppgift. 

 

Lever det svenska försvaret upp till anbefalld 

målsättning – att förhindra invasion? 

Billigast i längden 

Moderaterna anser att projektet B3LA är det 

bästa alternativet när .det gäller det svenska 

flygvapnets utveckling. Det blir till att börja med 

dyrare än andra alternativ, men på sikt billigare. Sämst är förslaget om en 

ombyggd Viggen. Det skulle betyda att svensk flygindustri troligtvis läggs ner. 

Partiet anser att anslagen till försvaret skall justeras upp under de närmaste åren. 

Det anses att allmän värnplikt är något för oss svenskar självklart, men 

grundutbildningen kan göras mer rationell. Vissa värnpliktiga kan få kortare 

utbildning för lokala uppgifter, medan de som utsetts att handha komplicerad 

teknisk utrustning måste ges erforderlig instruktion och övning, vilket innebär 

längre utbildning. 

Moderaterna är i dag det enda partiet som vågar uttala farhågor för den 

systematiska utarmning som det svenska försvaret under de senaste decennierna 



varit föremål för. Visserligen finns för närvarande inte några akuta kristillstånd i 

vår närhet, men det- torde inte vara obekant att såväl Warszawa-pakten som 

NATO fortsätter sin kapprustning och har välorganiserade stående styrkor i hög 

beredskap i Mellaneuropa. Dessa kan utan allt för omfattande och för 

underrättelsetjänsten avslöjande manövrer lätt sättas i rörelse. 

Känsliga avsnitt 

Det råder inte heller någon som helst tvekan om att de båda stormaktsblocken 

mer och mer koncentrerar sitt intresse till två för svenskt vidkommande 

mycket känsliga avsnitt - nämligen Nordkalotten och Östersjöinloppen. 

I det sistnämnda fallet visar såväl Warzawa-paktens som NATO:s  

 

Mycket omfattande övningar att man i dessa områden inte tänker "lämna något 

åt slumpen". I USA ökar försvarsbudgeten under Jimmy Carteradministrationen 

på ett uppmärksammat sätt, och enligt den brittiska expertis som handhar de 

militärpolitiska balansstudierna har Warszawapaktens styrkor inte sedan 

Berlinblockadens dagar haft en så hög beredskap och sådana intensiva samordnade 

vapenslagsmanövrer. 

Att det finns i detalj utarbetade invasionsplaner - från både sidor '- mot vårt 

land är inte heller några hemligheter, och den svenska underrättelsetjänsten har 

ett till synes gott grepp om vad som händer i vår närmaste omgivning. Detta bevisas 

bland annat av de snabba och korrekta rapporterna om Sovjets stora 

landstigningsmanöver i Östersjön förra sommaren. 

Det svenska försvaret har av riksdagen fortfarande ålagts att som huvuduppgift 

"förhindra invasion". Med all respekt för de ambitiösa ansträngningar som med små 

medel görs för att leva upp till denna målsättning torde det inte vara särskilt många 

utomstående som objektivt tror på det mer och mer urholkade svenska försvarets 

förmåga. I varje fall har den högsta sovjetledningen enligt den avhoppade 

tjeckoslovakiske generalen Jan Sejna inga som helst avsikter att "respektera  

svensk neutralitet, eftersom en sådan inte längre kan upprätthållas". 

Kompromissförsvar 

Det vore angeläget om moderaterna genom sin motion förmådde blåsa nytt liv i 

den mer och mer avsomnande försvarsdebatten. För närvarande håller vi oss med 

ett nödtorftigt kompromissförsvar med låg beredskap och lång mobiliseringstid. 

Per-Albin Hanssons och andras avancerade pokerspel från 1939 kommer aldrig - 

med sina renodlade inslag av bluff och rena rama Potemkinkulisser - att än en 

gång lyckas! I dag har världens mest avancerade och effektiva un-

derrättelseorgan haft mer än 35 år på sig för att omsorgsfullt syna det svenska 

försvaret, såväl från in-som utsidan. De lär inte ha missat mycket, och därmed är 



vi också genomskådade. 

Det borde snart vara dags för det svenska folket att efter en genomtänkt och väl 

förberedd försvarsdebatt säga ifrån om vårt land fortfarande skall ha de 

resurser som krävs för att kunna upprätthålla alliansfrihet i fred och neutralitet 

i krig. Och om denna vilja - och försvarsvilja - av någon anledning inte längre 

existerar, så finns här en vad moderaterna kallar realistisk hotbild. Därtill i 

dubbel upplaga. 

Lennart Crusner 


