ANDERS G

STÅR UPP FÖR

FÖRSVARET

Anders G står upp för försvaret
Den eviga freden var med det kalla krigets slut inte vunnen.
Osäkerheten har under fler år ökat i Europa. Samtidigt har det
svenska försvaret monterats ned och omvandlats till ett expedtionsförsvar, främst designat och dimensionerat för insatser utomlands.
För tillståndet i försvaret bär såväl socialdemokratiska som
borgerliga regeringar ett tungt ansvar.
När försvaret sattes på undantag, prioriterades ned och av vissa
rentav betrakades som ett särintresse, protesterade jag och
hävdade motsatsen. Jag har under många år påtalat vikten av att
avbryta den oansvariga och huvudlösa nedrustning som pågått i
decennier. Jag har stått upp för försvaret.
Om detta har jag inte varit ensam i Moderaterna. Flera i Skaraborg
och i övriga landet har resonerat på samma sätt och agerat därefter.
Nu har vi äntligen en försvarspolitik med ambitioner som tar sikte på
att verka krigsavhållande och att upprätthåla tröskeleffekt, stabilitet
och säkerhet. Moderaterna står upp för försvaret!

SN 27 april 2013

SR P4 Skaraborg 22 juli 2014

Nu tar vi tag i försvaret
Moderaterna har utvecklat sin försvarspolitik och är nu återigen det
parti som tydligast driver säkerhetsfrågot samt upprustning och
utveckling av försvarsförmågan och -organisationen.
Det behövs en moderatledd regering för att återta en trygg kurs i
säkerhetspolitiken och för att återvinna Sveriges internationella
anseende och respekt.

MODERAT FÖRSVARSPOLITIK I KORTHET:
•

Sverige ska snarast gå med i Nato.

•

Försvarsanslagen ska senast inom tio år fördubblas och motsvara 2 % av BNP.

•

Den 2015 beslutade krigsorganisationen ska
färdigställas och medel för detta tillföras.

•

Villkor och förutsättningar för tjänstgöring i
Försvarsmakten ska förbättras i syfte att säkerställa bemanning av krigsorganisationen.

•

Krigsförbanden ska både genomgå materiell
modernisering och öka i antal.

•

Hemvärnets numerär ska öka till 30 000 och
modern materiel ska tillföras.

•

Totalförsvaret ska utvecklas för att stärka samhällets robusthet och motståndskraft.

•

Förmågan att utstå cyberattacker och informationskrigföring ska utvecklas och samhällets
sårbarhet därmed minskas.

•

Ett nationellt säkerhetsråd för central, nationell
krisledning ska inrättas och detta ska ledas av
statsministern.

Kryssa en pålitlig moderat
Jag är 46 år och bosatt i Skövde. I valet kandiderar jag till Sveriges
riksdag. Sedan flera år tillbaka är jag officer och har tjänstgjort vid
olika förband på olika orter. Numera är jag reservofficer med majors
grad vid Trängregementet. I ryggsäcken har jag två utlandsmissioner; i Bosnien-Hercegovina samt i Kosovo.
Mitt engagemang i försvarsfrågorna är främst ideologiskt grundat.
Det är min fasta övertygelse att en stats främsta och mest grundläggande åtagande är att skydda medborgarna från såväl inre som
yttre hot och fiender. Jag anser att den svenska staten alldeles för
länge har retirerat från detta ansvar.
Sverige måste över tid vidmakthålla en betryggande försvarsförmåga för att kunna möta risker och utmaningar som idag inte
alltid kan skönjas, men som kan bli bister verklighet i en oviss
framtid. Därför står jag upp för försvaret.
Jag står på plats 2 på Moderaternas valsedel i Skaraborg. Jag ber
om ditt förtroende, din röst och ditt kryss.
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