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Bättre stöd till svenska veteraner 
 
Idag har även Sverige veteraner – personer som har tjänstgjort i svenska militära insatser 
utomlands. Under hela efterkrigstiden har tusentals svenska män och kvinnor gjort en insats i 
fredens tjänst. Stödet för dessa personer efter avslutad insats har tidigare haft en del brister. 
Detta kommer nu att förbättras då regeringen lägger fram en proposition om ett ökat stöd till 
de svenska veteranerna. 
 
Rent konkret innehåller förslaget två delar. En del handlar om att ge stöd och hjälp till den 
enskilde soldaten och dennes anhöriga. Den andra delen handlar om att det officiella 
samhället måste bli bättre på att uppmärksamma och ge erkännande till de svenska män och 
kvinnor som tjänstgjort i internationella insatser. 
 
En person som har tjänstgjort utomlands, i ofta mycket riskfyllda miljöer, kan efter 
hemkomsten bära på både fysiska och psykiska ärr. Dessa skador kan i vissa fall vara något 
som man lider av i flera år efter att man kommit hem. I andra fall kan det dröja flera år innan 
konsekvenserna av det man varit med om visar sig. Det är därför viktigt att Försvarsmakten 
nu får ett livstidsansvar för att stödja dem som tjänstgjort utomlands. 
 
Detta ansvar tar sig bl a uttryck i att Försvarsmakten bättre ska följa upp de soldater som 
kommer hem från internationella insatser. De som blivit skadade och genomgår rehabilitering 
ska få stöd och vägledning i kontakten med Försäkringskassan och andra myndigheter så 
länge rehabiliteringen pågår. 
 
Nu kommer det även att fastställas hur ofta en soldat ska behöva tjänstgöra utomlands - så 
kallad insatsfrekvens. Detta är inte minst viktigt för att kunna planera karriär och familjeliv. 
Att en person åker ut i internationell tjänst sätter ofta stor press även på de anhöriga. Därför 
kommer även stödet till de anhöriga att förstärkas. Möjligheterna till kontakt mellan soldaten i 
fält och dennes anhöriga kommer att förbättras, stödorganisationer för anhöriga ska få 
ekonomisk hjälp. 
 
I den nya veteranpolitiken ingår också att lyfta fram det viktiga arbete som våra svenska män 
och kvinnor i internationella insatser gör. En speciell minnesdag, den 29 maj, kommer att 
instiftas för att hedra de svenska veteranerna. Dessutom ska ett minnesmärke uppföras och 
förtjänstmedaljer delas ut till dem som har tjänat Sverige utomlands. 
 
Vi i Sverige har länge varit stolta för det internationella ansvar vi har tagit på oss genom att 
delta i fredsfrämjande insatser runt om i världen. Därför är det bra att vi nu omsätter den 
stoltheten i praktisk handling och inrättar en veteranpolitik värd namnet.  
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