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svenskt deltagande i Natos utbildnings- och
rådgivningsinsats Resolute Support Mission
i Afghanistan

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen avslår förslaget om ett svenskt deltagande i Natos utbildnings- och
rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM).

En avslutning av Sveriges militära insatser i
Afghanistan
Den svenska armén har gjort ett utmärkt arbete i Afghanistan genom att ställa en trupp
till förfogande i Mazar-e Sharif som en del av ISAF-operationen. Föredömligt och med
egna förluster har de stött den afghanska nationella armén (ANA) och den afghanska
polisen (ANP) samt tillfört rådgivare (OMLT) till ANA. Det svenska kriget mot
talibaner har förts med syftet att hjälpa landets befolkning, och som svenska
medborgare kan vi därför känna stolthet över vårt historiska bidrag till landet.
Även om den svenska armén och övriga ISAF utfört en föredömlig insats måste
emellertid ändå en bortre gräns sättas för det svenska engagemanget i Afghanistan.
Sverigedemokraterna menar att den gränsen har passerats och att det nu är folken i
Afghanistans skyldighet att själva ta hand om sin säkerhet och sätta motvärn mot
talibaner.
Eftersom det svenska försvaret därtill har reducerats såväl ekonomiskt som gällande
antalet förband innebär internationella engagemang dessutom att vårt eget
existensförsvar inte kan planeras eller övas på det sätt som krävs. Varje självständig
nation bör emellertid äga ett existensförsvar, vilket vi menar att Sverige i dag tyvärr inte
gör. Vår primära målsättning bör därför vara att bygga upp ett sådant försvar, kapabelt
att möta framtida hot i vårt närområde, i stället för ett försvar dimensionerat för insatser
på fjärran slagfält till oklart gagn för Sverige.

SD
Det står därför klart att Sverige bör lämna insatsen så snart som möjligt. Ju längre vi
stannar, desto mer riskerar vi att dras in i ett utdraget inbördeskrig som kan komma att
vara i decennier och kosta det svenska försvaret åtskilliga medel som i stället kunde ha
använts till en uppbyggnad av försvarsorganisationen i Sverige.
Med anledning av det som anförts ovan önskar vi sammanfattningsvis inte ett
svenskt deltagande i utbildningsinsatsen RSM som regeringen nu föreslår, utan
avstyrker i stället propositionens förslag om ett medgivande.
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