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Krönika

Just nu är euron på allas läppar. Jag skulle helst 
vilja se den i våra plånböcker. Sällan har den 
gemensamma europeiska valutan rönt så 
mycket diskussion som de senaste veckorna. 

Och det är bra att vi diskuterar frågor som rör Europas 
framtid på allvar. Svensk EU-debatt tenderar annars 
att mest komma i fokus när vi väljer våra representan-
ter till Europaparlamentet var femte år eller då vi har 
folkomröstat om EU-medlemskap eller euron. Det 
sorgliga dock med de senaste veckornas debatt kring 
euron är att euron tycks ha blivit en slags allmän synda-
bock för den ekonomiska krisen i Europa. 

Greklands kris är inte eurons kris. Att Grekland ham-
nat i ekonomiska svårigheter beror främst på att gre-
kiska politiker under 
decennier vanskött lan-
dets ekonomi, dribblat 
med statistik, vilselett 
omvärlden och miss-
skött sina statsfinanser. 
Greklandskrisen visar 
att vi alla sitter i samma 
båt. Länder som står 
 utanför euron drabbas 
inte mindre än länder 
som är med i euron. För 
även länder i Europa som inte har euron som valuta 
har haft tuffa ekonomiska problem som exempelvis 
Lettland, Ungern och Island. 

Tiderna förändras också. Finland bytte ut sina mark 
mot euron för många år sedan och om ytterligare några 
år kommer de flesta av länderna kring Östersjön ha 
infört euron som valuta. 2011 blir Estland medlem 
av euron. 2014 beräknas Polen, Lettland och Litauen 
bli euromedlemmar. Före utgången av nästa mandat-
period kan Sverige vara det enda EU-land i Östersjö-
regionen som inte har euron som valuta. Det vore 
olyckligt. Vi får inte fastna på fel sida av historien. 

Enligt Håkan Nordström på Kommerskollegium och 
Harry Flam vid Stockholms Universitet kostar euro-
utanförskapet Sverige 150 miljarder kronor per år i 
utebliven export. Det är nästan lika mycket som Sveri-
ges export sjönk med under 2009 på grund av den glo-
bala krisen. 70 procent av de svenska företagarna vill 
byta kronan mot euron. 

Det viktigaste för oss liberaler som Sveriges varmaste 
eurovänner är framförallt politiska skäl. Vi tror på, 
kämpar och brinner för ett starkt Europasamarbete. 
Vill man tillhöra EU:s absoluta kärna, makt och fram-
tid kan man inte stå utanför eurosamarbetet. 

Politiker kan inte bara ängsligt följa opinionen. Vi 
måste också stå upp för de värderingar vi brinner för 
och våga leda opinionen. Eller som en av Europas mest 
kända politiker Winston Churchill uttryckte det: ”Ju 
längre man kan se bakåt desto längre in i framtiden kan 
man se.”

Och om det är något som historien har visat oss är att 
just lära oss av historien. Länder vinner på samarbete. 
Nationer tjänar på att samverka ekonomiskt. Inget 
land klarar isolering i längden. Därför bör vi införa 
euron som valuta.

Euron

eU:s kärna
Vill man tillhöra 
EU:s absoluta 
kärna, makt och 
framtid kan man 
inte stå utanför 
eurosamarbetet. 
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eU-minister

I de rödgrönas budgetförslag skärs försvarsanslagen ner med två 
miljarder. Det skapar nya svarta hål i budgeten och sänker Sveriges 
försvarsförmåga. Det skriver försvarsminister Sten Tolgfors och de 
fyra östgötska moderata riksdagsledamöterna Finn Bengtsson,  
Gunnar Axén, Andreas Norlén, och Betty Malmberg, i sin analys. 

Vänsteroppositionen pre-
senterade nyligen sin ge-
mensamma vårbudget och 
som väntat föreslår de stora 
nedskärningar på försvaret. 
De rödgröna kräver att för-
svarsanslagen skärs ned 
med två miljarder kronor 
och sänker därmed Sveri-
ges försvarsförmåga. Parti-
erna är dessutom splittrade 
i flera viktiga försvarsfrågor. 
Vi kan därför konstatera att 
det inte finns något trovär-
digt alternativ i försvars- 
och säkerhetspolitiken.

Oppositionens miljardned-
skärningar krymper för-
svaret. Nya förbandsned-
läggningar blir att vänta och 
med största sannolikhet nya 
svarta hål i Försvarsmak-
tens ekonomi. 

Resultatet av så drastiska 
åtgärder blir förband som 
inte uppfyller kraven på 
 användbarhet och tillgäng-
lighet.

 
Oppositionens kraftiga ned-
skärning på viktiga mate-
rielprojekt skulle på sikt få 
negativa effekter på insats-
organisationens förmåga att 
lösa sina uppgifter och på 
försvarsförmågan. Till det-
ta ska läggas besparingar på 
forskning och utveckling. 
Socialdemokraternas tidi-

gare löften om satsningar på 
försvarsmateriel och indu-
stri visade sig väga lätt när 
man nu har gjort upp med V 
och MP. Vad kommer detta 
att betyda för försvarsindu-
strin i Linköping?

Dessutom vill oppositio-
nen spara på Försvarsmak-
tens fredsfrämjande insat-
ser. Med mindre än tre mån-
aders förvarning ska Sverige 
avsäga sig ansvaret för den 
nordiska stridsgruppen som 
står till EU:s förfogande från 
och med januari 2011 och 
sex månader framåt. Var-
je halvår har EU två strids-
grupper i beredskap för att 
hantera uppblossande kri-
ser. Socialdemokraterna tar 
på sig ett stort ansvar för att 

sänka EU:s förmåga att ska-
pa fred och säkerhet.

I förslaget ingår också be-
sparingar på Kustbevak-
ningen som sannolikt skul-
le tvingas ställa av fartyg och 
säga upp personal. Detta i en 
tid då oljetransporterna på 
Östersjön ökar och därmed 
risken för oljeolyckor.

Socialdemokraterna la ner 
över 60 förband och enhe-
ter under sin regeringspe-
riod.  Försvarsbeslutet som 
fattades förra sommaren 
är historiskt eftersom det 
är det första försvarsbeslu-
tet sedan 1994 som inte syf-
tar till att spara på försvaret. 
Istället ökar nu antalet till-
gängliga förband i Försvars-

makten. Alliansregering-
en och Försvarsmakten har 
fått ordning på försvarets 
ekonomi. Regeringen har 
gjort en rad stora materiel-
satsningar, t ex nya artilleri-
pjäser, nya stridsfordon, nya 
ubåtar och helikoptrar. 

Mot detta ställs en opposi-
tion som vill spara 2 miljar-
der, som inte kommer över-
ens och som därför helt sak-
nar trovärdighet i försvars- 
och säkerhetspolitiken.

Vi undrar, hur vill oppositio-
nen lösa försvarets perso-
nalförsörjning? Hur många 
av Helikopterflottiljens 659 
anställda, flertalet statio-
nerade i Linköping, är nu 
hotade?

Hur ser man på den freds-
främjande insatsen i Afgha-
nistan? Hur ställer de sig till 
regeringens förslag att an-
skaffa nya ubåtar och heli-
koptrar? 
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Högern och vänstern har 
aldrig varit överens om 
synen på ordet frihet. 
Det finns mekanismer i 
samhället som hindrar 
människors frihet fram-
håller socialdemokraten 
i kultur- och fritidsnämn-
den i Linköping, Simon 
Wessbo.

Finn Bengtsson skriver 
om sin liberal-konservati-
va hållning. Det är bra att 
Bengtsson tar upp ideolo-
giska skillnader. Synen på 
frihet är ett sådant ord där 

högern och vänstern aldrig 
varit överens.

För oss socialdemokrater 
handlar frihet inte om att 
alla människor ska vara lika, 
som Bengtsson felaktigt på-
står. Däremot kämpar vi för 
att alla människor ska ha 
samma möjligheter. Därför 
pratar vi om Sverige som ett 
möjligheternas land. Med 
utbildning, infrastruktur-
satsningar, gröna jobb och 
en återställd a-kassa tror vi 
att fler människor görs del-
aktiga i samhället och där-
med blir mer fria.

Att vara arbetslös, att 
tvingas gå till en fas3-plats 
och få socialbidrag har va-
rit en allt vanligare syn de 

senaste fyra åren. Där kan 
man inte bestämma myck-
et över sin situation. Där 
är möjligheterna få. Det 
är inte att vara fri menar 
vi. Är det frihet som alla 
 arbetslösa ungdomar upp-
lever just nu? Är det frihet 
att försämra vuxenutbild-
ningen så att man inte kan 
pröva nya framtidsvägar? 
Det tycker inte vi. Däremot 
har möjligheterna för väl-
beställda människor ökat, 
men det har varit på be-
kostnad av andra männis-
kors frihet.

De tidiga liberalerna för-
stod detta: Att frihet är nå-
got att sträva efter, men 
att det finns mekanismer 
i samhället som hindrar 

människors frihet. Det kan 
vara ekonomi, ålder, upp-
växtvillkor, härkomst el-
ler kön. Men detta vill nu-
tida liberaler blunda för. 
Därför leder inte alliansens 
politik till ett friare Sveri-
ge. Som de rödgröna tidi-
gare deklarerat; ingen är 
så svag att man inte kan bi-
dra, och ingen så stark att 
man aldrig behöver hjälp. 
Vi socialdemokrater älskar 
frihet och vi tror vi når den 
bäst genom att alla män-
niskor, inte ett gynnat fåtal, 
ges ökade möjligheter att 
 utvecklas.

SImON WeSSBO,  

SOCIaLdemOKraT

Jämlikhet gynnar alla i samhället
replik

Svar till finn Bengtssons 
artikel 14/5.
◆

Rödgröna besparingar 
hotar försvaret 

Hur påverkas Helikopterflottiljens 659 anställda, där flertalet 
är stationerade i Linköping, av en krympt försvarsbudget?
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