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Sverige under det Kalla kriget
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Sveriges folkförankrade försvar 
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Försvaret som fredsbevarande kraft i världen
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Slutet på det Kalla kriget…
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Avveckling av det svenska invasionsförsvaret
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Ny inriktning för internationella militära 
insatser 
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2013: ”Den ryska påsken”
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”SLUTA SKÖNMÅLA LÄGET I 
FÖRSVARET”
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2014
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Folkpartiet vill bland annat ta ut soldater till grundutbildning genom värnplikt och tillsätta en Nato-
utredning med målet att söka medlemskap i Nato under försvarsbeslutsperioden. Foto: TT

FP vill satsa 18 miljarder mer på försvaret
I dag går Folkpartiet ut och höjer budet i de pågående förhandlingarna om ett nytt 
försvarsbeslut. 18 miljarder vill partiet satsa på höjda försvarsanslag under kommande fem 
år.

https://rosis.org/kalender/allan-widman-ordf-forsvarsutskottet-sveriges-framtida-forsvar/?month=april%202018
https://rosis.org/kalender/allan-widman-ordf-forsvarsutskottet-sveriges-framtida-forsvar/?month=april%202018
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Nya extra miljarder till försvaret
Publicerat torsdag 12 mars 2015

Magdalena Andersson (S) och Peter Hultqvist (S) om försvarsmakten. Foto: TT

Regeringen satsar ytterligare 6,2 miljarder kronor på det svenska försvaret 
försvaret de kommande fem åren. Det meddelades på en presskonferens 
presskonferens under eftermiddagen.
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ORO FÖR RYSSLAND <-> SPARA PÅ 
FÖRSVARET
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”ÖKAD MILITÄR FÖRMÅGA 
MEN BRISTANDE RESURSER”

http://www.gp.se/ledare/finlands-f%C3%B6rsvarspolitik-borde-vara-v%C3%A5r-1.4903257
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ÖKAT FÖRTROENDE FÖR FÖRSVARET
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Förtroende för försvaret bland 
riksdagspartiernas sympatisörer
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Det är viktigt att Sverige har ett starkt militärt försvar, 2017
(Andelen positiva/negativa)
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