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Enskild motion

Motion till riksdagen
2017/18:3931
av Markus Wiechel m.fl. (SD)

med anledning av prop. 2017/18:31 Fortsatt
svenskt deltagande i den militära
utbildningsinsatsen i Irak

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska
säkerställa att det svenska militära bidraget genom utbildningsinsatsen i Irak riktas
till KRG-regionen (Kurdistan Regional Government) och inte styret i Bagdad för att
bidra i kampen mot Islamiska staten och underlätta självförsvar och tillkännager
detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka
för att självförsvarsgrupper för svaga grupper som yazidier och kristna inkluderas i
koalitionens stödinsatser, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i sina
kommande budgetförslag ska skjuta till medel till försvarsbudgeten för att
kompensera för den ekonomiska påfrestning som Försvarsmakten utsätts för i och
med insatsen i Irak och eventuellt materiellt stöd och tillkännager detta för
regeringen.
4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka
för att öka de humanitära insatserna i konfliktområdena och tillkännager detta för
regeringen.
5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda
behov av och möjligheter till materiellt stöd och tillkännager detta för regeringen.
6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja uppbyggnaden
av området Nineveslätten i Irak och tillkännager detta för regeringen.

Riktat stöd till KRG-regionen
Sveriges stöd till Irak i kampen mot terrorsekten Islamiska staten har varit mycket
uppskattat. De utbildningsinsatser som vårt land bidragit med har dels inneburit en ökad
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möjlighet för humanitärt stöd till civila i landet, dels en ökad möjlighet till självförsvar
när terrorister har slagit till. Sverigedemokraterna är i grunden positiva till den här
sortens arbete och menar att de svenskar som tjänstgjort i landet förtjänar ett stort tack
för sin insats. Insatsen har av flera skäl främst riktats till området kring KRG-regionens
huvudstad Erbil och den kurdiska regionen snarare än till övriga Irak. KRG-regionen
har märkt ut sig med en förhållandevis god demokratisk och ekonomisk utveckling,
samt som en av de främsta och mest effektiva krafterna mot Islamiska staten.
Den senaste tiden har vi sett hur Islamiska staten har tryckts tillbaka, och de
kontrollerar i skrivande stund ingen mark i anslutning till KRG-regionen. Vi har
däremot fortsatt sett hur IS-celler har slagit till i flera områden, varför vi menar att det
fortsatt finns skäl till att bidra med utbildning till peshmergastyrkor i Irak. På senare tid
har vi dessutom sett starten av vad som närmast kan beskrivas som ett nytt inbördeskrig
i Irak. Den irakiska regeringen har, trots diplomatiska medlingsförsök från KRGregionen, valt att inta tidigare KRG-kontrollerade områden. I dessa anfall, som i stor
utsträckning bestått av Iranstödda shiamiliser, har man använt sig av amerikanska
stridsvagnar och materiel ämnad att bekämpa Islamiska staten. Det är därmed tydligt att
det är fullkomligt orimligt att Sverige ska bidra till att stötta en regering som använder
sig av internationellt stöd för att slå mot den egna befolkningen. Av den anledningen
bör det svenska militära bidraget genom utbildningsinsatsen i Irak riktas till KRGregionen under förutsättning att stödet används som det är tänkt och att KRG fortsätter
att försöka lösa den nyuppkomna krisen med irakiska regeringen med diplomati. Stödet
ska vara ämnat att bekämpa Islamiska staten och försäkra sitt självförsvar. De svenska
militära utbildningsinsatserna ska inte gå till trupper som direkt eller indirekt
kontrolleras av det irakiska styret i Bagdad.

Stöd till kristna och yazidiska självförsvarsgrupper
När Islamiska staten förra året intog stora delar av Nineveslätten i norra Irak flydde de
kurdiska styrkorna och den irakiska armén, vilket fick katastrofala följder för
lokalbefolkningen som huvudsakligen består av kristna och yazidier.
Eftersom politiken i Irak är starkt etniskt betonad är det viktigt att alla
befolkningsgrupper har möjlighet att få skydd från militära styrkor. Därför behöver
koalitionen även stödja bygget av kristna, och i den takt sådana bildas, yazidiska
självförsvarsgrupper. Kristna och yazidier är bland de svagaste minoriteterna i landet,
och deras möjlighet till självförsvar är en förutsättning för skapandet av den autonoma
provins som Iraks regering utlovat.

Finansiering
I en situation där Sverige inte har ett existensförsvar att tala om, samtidigt som det
säkerhetspolitiska läget i vår omedelbara närhet ser fortsatt allvarligt ut, anser vi det inte
lämpligt att ytterligare belasta försvarsbudgeten. Sverigedemokraterna anser därför att
regeringen redan nu ska tillskjuta ökade resurser till försvaret genom lån och sedan
justera detta i kommande budget. Vi vill generellt se kraftigt ökade resurser till
försvaret, men vi anser att regeringen åtminstone ska tillskjuta ytterligare medel i syfte
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att kompensera för de indirekta ekonomiska påfrestningar som det innebär för
Försvarsmakten att genomföra insatsen Irak.

Humanitärt stöd
FN:s expert på minoritetsfrågor har betecknat utvecklingen för området som förödande
och oåterkallelig. I kölvattnet av den irakiska militärens offensiv våren 2015 har det
även rapporterats om grova övergrepp mot den sunnitiska befolkningen. Kriget har
skapat en, på vissa platser, mycket allvarlig humanitär situation, och i nuläget är
11 miljoner människor i behov av humanitärt stöd samtidigt som Ochas
sammanställning visar att hjälporganisationer sammanlagt efterfrågar ungefär
3 miljarder kronor för att hantera situationen. Jämför detta med att de nyanlända
kommer att kosta de svenska skattebetalarna mer än 60 miljarder kronor, enligt
uppgifter från Statskontoret.
Sverigedemokraterna anser att regeringen bör använda Sveriges begränsade resurser
där de gör mest nytta och kraftigt öka stödet till humanitära insatser i krisens
närområde.

Återuppbyggnad
Terrororganisationen Islamiska staten har nu fördrivits från området, men det mesta är
lagt i ruiner. Trots detta vill många människor flytta tillbaka till sina hem och försöka
bygga upp ett liv igen. Hus, kyrkor, sjukhus, skolor, vägar, elektricitet och det mesta av
infrastruktur behöver dock återuppbyggas. Utöver detta kämpar de syrianer, assyrier,
kaldéer m.fl. grupper som bor i området för att få behålla sin identitet. De flesta talar
fortfarande arameiska, det språk man talade i det assyriska riket, men i takt med att den
kristna gruppen blir mindre finns också en risk för att språk, kultur och deras identitet
hotas. Regeringen bör stötta minoriteterna som bor på Nineveslätten att behålla sin
identitet, samt bidra till återuppbyggnaden efter islamisternas fruktansvärda härjningar,
samt stödja de självförsvarsstyrkor som ger befolkningen skydd och trygghet. Att
återbyggnad av området nu sker är av yttersta vikt för att förebygga nya konflikter.

Materiellt stöd
Utbildningsinsatsen är i sig viktig, men inte tillräcklig för att på ett ändamålsenligt sätt
kunna stödja de kurdiska, irakiska och eventuellt de kristna och yazidiska styrkorna.
Därför vill vi bredda insatsen genom att regeringen utreder behov av och möjligheter till
materiellt stöd. Vi avser inte krigsmateriel för strid utan annat specialiserat, materiellt
stöd. Sådant stöd skulle kunna handla om kommunikations- och sjukvårdsutrustning,
mobila internetanslutningar och datorer och små, förarlösa övervakningsplan liknande
dem som använts i insatsen i Afghanistan.
När riksdagen våren 2017 besökte Erbil framkom just behovet av materiellt stöd.
Bristen hos peshmergaförbanden på ordentlig sjukvårdsutrustning var påtaglig. Likaså
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framkom att många av soldaterna fått köpa sina egna uniformer och kängor då det
saknas resurser.
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