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Ett starkt och folkligt förankrat försvar  

Totalförsvaret är ett yttersta skydd för vår demokrati, våra rättigheter och grundläggande 

värderingar. Samhällets utveckling ska bestämmas demokratiskt genom fri åsiktsbildning och 

inte begränsas genom politisk, militär eller annan påtryckning från andra. Därför, och 

eftersom det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har försämrats över tid, behöver 5 

Sverige ett starkt, effektivt och folkligt förankrat försvar.  

 

Det militära och civila försvaret ska sammantaget ha en sådan styrka, sammansättning, 

ledning, beredskap och uthållighet att det avhåller andra från att försöka angripa, kontrollera 

eller på annat sätt utnyttja svenskt territorium. Under de socialdemokratiskt ledda 10 

regeringarna sedan 2014 har försvarets inriktning lagts om från ett insatsförsvar till ett 

nationellt totalförsvar. Att återaktivera värnplikten har möjliggjort ett växande militärt försvar 

samtidigt som det bidrar till en folklig förankring. Stora investeringar har gjorts och planeras i 

syfte att nå en högre försvarsförmåga, en förmåga som måste vara uthållig och pålitlig över 

tid. Vår militära alliansfrihet stärks också av en hög grad av egen kompetens och 15 

materielförsörjning.  

 

Den militära alliansfriheten är ett fundament i Sveriges säkerhetspolitik och den bidrar 

tillsammans med vår ökade militära förmåga och fördjupade internationella samarbeten till 

säkerhet och stabilitet i vårt närområde. Den ger oss handlingsfrihet att agera på det sätt som 20 

bäst gagnar avspänning och en fredlig utveckling, samt säkrar vår självständighet i 

utrikespolitiken. Därför ska Sverige inte gå med i Nato. Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl 

och bidrar till stabilitet och säkerhet. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en 

katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-land eller ett nordiskt land. Vi förväntar 

oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vi ska därför kunna ge och ta 25 

emot stöd, såväl civilt som militärt. Demokratin vinner när demokratier håller samman. Vi 

kan bara bygga vår säkerhet tillsammans och i solidaritet med andra. Samarbetet inom EU 

och med Nato ska fördjupas. Finland har och ska ha en särställning i vårt samarbete. 

Säkerhetspolitiken ska vara stabil, tydlig och långsiktig.  

 30 

FN:s verksamhet för att bygga, bevara och vid behov tvinga fram fred är viktig. Principen om 

skyldighet att skydda ska efterlevas. De länder som angriper sin egen befolkning ska inte 

kunna hänvisa till suveränitet för att undvika att världssamfundet ingriper. Sverige ska 

fortsätta sitt aktiva engagemang och bidra med svensk trupp, poliser och annan civil personal 

i internationella insatser inom ramen för FN, EU, Nato och OSSE. För alla fredsbevarande 35 

och fredsframtvingande operationer som Sverige deltar i ska det finnas ett tydligt folkrättsligt 

mandat. Nya hot, som gränsöverskridande organiserad brottslighet och terrorism, påverkar 

också den fredsbevarande verksamheten. Vi ska kontinuerligt anpassa oss efter hur svenska 

insatser bäst kan bidra. Det är av särskild vikt att stärka IT- och cybersäkerheten samt 

samhällets förmåga att möta asymmetriska cyberhot. Den nationella cyberkompetensen ska 40 

stärkas för att kunna bemöta cyberangrepp och antagonistiska cyberhot. Det psykologiska 

försvaret har en viktig roll för att motverka desinformation, ryktesspridning och för att värna 

det öppna samhället, fri åsiktsbildning och Sveriges oberoende. Folkrättens principer ska vara 
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utgångspunkten för den socialdemokratiska politiken för internationell säkerhet. 

 

Vi är positiva till ett bredare frivilligt deltagande även i det civila försvaret och i 

krisberedskapen. Här har de frivilliga försvarsorganisationerna och andra folkrörelser en 

viktig roll att spela. Människor ska stödjas att både vara bättre förberedda för sin egen 5 

försörjning under kort tid, och för att organiserat kunna stödja sina medmänniskor vid kriser. 

Det civila försvaret behöver förstärkas både för att kunna understödja det militära försvaret, 

och för att skydda liv, hälsa, demokrati, rättssäkerhet och grundläggande samhällsfunktioner. 

Utvecklingen av det civila försvaret ska även stärka samhällets förmåga att förebygga och 

hantera svåra påfrestningar i fred. Det nordiska samarbetet behöver stärkas, inte minst för att 10 

säkerställa en god samverkan vid kris. Ett starkare och mer organiserat samarbete med våra 

nordiska grannländer är en viktig del i utvecklingen av den civila beredskapen i våra 

gränsområden. Även Försvarsmaktens befogenheter och förutsättningar att stödja samhället 

vid civila kriser ska utvecklas.  


