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Inledning
Världen är och kommer alltid vara i ständig utveckling och rörelse. Detta innebär att det är viktigt
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med tydliga ideologiska ståndpunkter. Därav anser Centerstudenter att den internationella och
säkerhetspolitiska politiken bör präglas av frihetliga och liberala värderingar såsom en stark
rättsstat, frihandel, skydd individuella rättigheter och fredliga internationella samarbeten. En
tydlig trend sedan 1900-talets början är att vi rör oss mot en allt öppnare värld. Mycket av den
utveckling och förbättring som skett på områden för individuell frihet, internationellt samarbete
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och ekonomisk utveckling är tack vare ett förstärkt stöd för en liberal världsordning. Detta gäller
för såväl nationell som internationell politik. Allt fler fri- och rättigheter tillerkänns medborgare.
Länder ingår fler internationella samarbeten och handel underlättas genom globala avtal.
Denna utveckling har dock blivit utsatt för allt fler påfrestningar. Ett flertal större globala kriser
har inträffat under de senaste åren. Dessa har visat på både styrkor men även svagheter när det
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gäller internationell samverkan. Det europeiska samarbetet har blivit allt mer ifrågasatt. Somliga
länder, både inom och utanför EU, har även inskränkt den individuella friheten. Inom loppet av
några få år har många utav världens länder glömt de liberala framgångar som har inträffat de
senaste decennierna, och i många fall dragit sig tillbaka till protektionism och auktoritära styren.
Centerstudenter ser med oro på denna trend.
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För att möta dagens och framtidens utmaningar anser vi att de liberala värderingarna är viktigare
än någonsin, de får ej skymmas undan. Frågor som handel, migration, klimatförändringar
kommer fortsatt vara aktuella och förbättringar på dessa områden är många gånger beroende av och görs bättre genom - internationell samverkan. Vi ser därför ett stort behov av att fortsätta
kampen för en fri, hållbar och säker värld. Centerstudenter utgår från att de mänskliga
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rättigheterna tillhör alla och envar och att respekten för dessa är grundläggande för utveckling.
Varje människas rätt att leva i ett samhälle där alla kan utvecklas, ha förutsättningar att förverkliga
sina drömmar och nå sin fulla potential – oavsett i vilken del av världen en person råkar vara född.

Globalisering och handel
Den liberala marknadsekonomin utgör kärnan i Centerstudenters ideologi. En fri ekonomi är en
30

naturlig förlängning av individuell frihet. Vi vet att frihet i dess olika former, frihandel, fri
rörlighet och fri konkurrens leder till ett naturligt skydd gentemot auktoritära krafter och i
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förlängningen ökat välstånd. Centerstudenter arbetar därför för mer frihet, både nationellt och
globalt. Protektionismens spridning är ett av de största hoten vi möter, då den genom att begränsa
både rörlighet och frihandel sätter käppar i hjulet inte bara för individens frihet och utveckling
35

utan även för samhällets tillväxt. Centerstudenter vill att Sverige ska vara globaliseringens
förkämpe mot protektionismen.
Vi anser att EU:s inre marknad och fria rörlighet är unionens största styrka. Centerstudenter vill
därför att EU:s principer om fri rörlighet av varor och tjänster ska exporteras över världen. EU
ska arbeta för fler frihandelsavtal världen över. Det är till exempel viktigt att ha kvar en stark
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relation till Storbritannien även efter Brexit. Det är även viktigt att EU återupptar förhandlingar
med USA om ett frihandelsavtal. EU bör också fortsatt sprida unionens standarder i miljö,
arbetsförhållanden och kvalitet till möjliga handelspartners.
Centerstudenter vet också att frihandel lyfter människor ur fattigdom och leder till frihet i andra
former än rent ekonomisk. Handel med andra länder är ett bra verktyg som Sverige och EU kan
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använda för att hjälpa bidragstagande länder och på lång sikt minska deras behov av bistånd.
Därför vill Centerstudenter att Sverige inom ramen för EU-samarbetet ska arbeta för att skapa
frihandelsavtal med fler länder.
Den bästa metoden att främja social och ekonomisk utveckling är att idka frihandel, även med lågoch medelinkomstländer. Samtidigt finns det tillfällen där enbart frihandel inte kan tillgodose
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grundläggande förnödenheter tillräckligt fort, såsom att säkra mat, medicin och boende under
katastrofsituationer. Då kan ett humanitärt stöd vara nödvändigt. Även efter en katastrof kan
humanitärt stöd i formen av långsiktiga investeringar vara nödvändigt för att leda samhällen
tillbaka till det normala. För detta kan det krävas utvecklingssamarbeten för att finansiera
lösningar på strukturella problem, särskilt inom utbildning och klimatarbete. De pågående

55

klimatförändringarna ökar behovet av globalt klimatarbete.
Sverige måste även verka för att biståndet ska stärka utvecklingen av privat företagande och ett
livskraftigt civilsamhälle inom de mottagande länderna, med extra stöd till demokratiaktivister
och ideella organisationer. Eftersom dagens värld är sammanlänkad genom handel och rörelse av
människor är dessa humanitära- och utvecklingssamarbeten väsentliga för alla människors chans
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till individuell frihet. Sverige bör därför gemensamt med andra länder jobba för att motverka
fattigdom enligt Agenda 2030.
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Migration har historiskt varit och är ännu idag en avgörande faktor för individens utveckling samt
för utvecklingen i de länder dit migration sker. Det är viktigt att underlätta och möjliggöra för
människor att förflytta sig mellan landsgränser. Hinder för migration måste därav minskas.
65

Genom att människor migrerar till andra länder kan också utvecklingen i hemlandet förbättras
genom bland annat remitteringar, där ekonomiska medel återförs till hemlandet, liksom
kunskapsöverföring. Centerstudenter vill därför att Sverige verkar för att undanröja de hinder
som idag finns för människors fria rörlighet både till EU och inom unionen. I framtiden kommer
detta bli viktigare än någonsin med anledning av den geografiskt ojämlika fördelningen av
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klimatförändringarnas effekter. Människor som på frivillig eller ofrivillig basis flyttar över
landsgränser ska inte mötas av ett “Fortress Europe”.
Centerstudenter anser därför att:
•

Sverige inom ramen för EU-samarbetet ska arbeta för att skapa frihandelsavtal med fler
länder.
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•

EU fortsatt ska påverka och sprida unionens standarder i miljö, arbetsförhållanden och
kvalitet till möjliga handelspartners.

•

Det övergripande målet för svenskt bistånd ska vara inriktat humanitärt stöd och
utvecklingssamarbeten, speciellt inom klimat, demokrati och utbildning.

•
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Detta bistånd ska verka för privat företagande och ett starkt civilsamhälle för att skapa en
långsiktigt hållbar utveckling.

•

Människors möjlighet att förflytta sig mellan landsgränser genom minskade hinder för
migration är viktiga för att skapa individuell och nationell utveckling.

•

Sverige ska verka för att undanröja de hinder som idag finns för människors fria rörlighet
inom unionen.
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•

EU ska bedriva en humanitär migrationspolitik och verka för att samtliga länder inom EU
tar ansvar för mottagandet av skyddsbehövande.

Mänskliga rättigheter
Centerstudenter utgår från att mänskliga rättigheter är universella. De tillkommer alla och envar.
Vad som avses med mänskliga rättigheter på den internationella arenan påverkas av traktat och
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författningar. Sverige har på många vis varit ett föregångsland i att förespråka efterlevnad av dessa
internationella regelverk och ska också fortsatt förhålla sig till globala, regionala och nationella
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ramverk. Enligt Centerstudenter är Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna grundläggande. Denna uppfattning framhävs genom internationell sedvana och då
staten har våldsmonopol tillfaller det yttersta ansvaret dem. Staten ska vara en garant för att
95

rättigheterna efterföljs, men detta sker inte i den utsträckning som hade behövts i Europa och i
resten av världen.
Stater med bristfällig eller total avsaknad av demokrati finns över hela världen. I kombination med
ett auktoritärt styre medför detta ofta att mänskliga rättigheter inskränks. Vanligen
förekommande är begränsningen av yttrandefrihet. Opinionsbildare, journalister och medier
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tystas. Oppositionspolitiker förföljs och trakasseras. I flera länder förekommer också systematiska
inskränkningar gentemot individens rätt till sin egen kropp, genom sexuellt våld,
tvångsäktenskap, könsstympning och förbud mot abort. På alltför många platser påverkar
dessutom sociala strukturer relaterade till kön och könstillhörighet individers möjlighet till ett fritt
liv, kvinnor förtrycks på grund av sitt kön och har ingen eller liten möjlighet att påverka sitt eget
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liv eller samhället i stort. Vidare är diskriminering och förföljelse på grund av en persons hudfärg,
etnicitet eller trosuppfattning utbredda problem som också bryter mot universella mänskliga
rättigheter. Många stater runt om i världen har dessutom politiska system enbart byggda på
kvotering av etnisk tillhörighet. En sådan syn på folkstyre förbiser individen bakom etniciteten
och ska heller inte accepteras. Staten ska varken diskriminera sina eller andras medborgare. Den
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ojämställdhet som förekommer inom domäner som ekonomi, utbildning, politisk makt och fysiskt
våld måste brytas.
Många människor förtrycks institutionellt av staten eller i sina egna hem. Människor boendes i
dessa länder måste vara ständigt vaksamma mot den stat som borde skydda deras intressen.
Centerstudenter accepterar inte att stater tar sig friheten att negligera universella mänskliga
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rättigheter. Sverige ska markera mot sådana typer av överträdelser. Våld, förföljelse, påtvingade
kroppsliga ingrepp, rasism och intolerans, vare sig den är institutionell eller utövas av enskilda
individer måste motarbetas internationellt. Centerstudenter anser att respekt för individens
grundläggande rättigheter är en fundamental grund för en positiv utveckling. Centerstudenter vill
att Sverige på ett internationellt plan tydligare markerar mot stater som bryter mot mänskliga
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rättigheter. Här kan olika metoder tillämpas: Magnitsky-lagstiftning, som innebär riktade
sanktioner mot enskilda deltagare i auktoritära regimer, är ett särskilt lämpligt verktyg som inte
slår mot de auktoritära ländernas befolkningar samtidigt som det innebär ett tydligt personligt pris

4

för den som bryter mot mänskliga rättigheter. Men av olika skäl kan inte alltid Magnitskysanktioner tillämpas och då krävs sanktioner som slår mot olika sektorer i en stat.
125

Länder som inte respekterar grundläggande rättigheter måste hållas ansvariga för sina handlingar.
Inom EU har denna utveckling gått åt rätt håll under det senaste året och Sverige har varit ett av
de länder som ställt striktare krav på efterlevnad av grundläggande rättigheter och demokratiska
samt rättsstatliga principer i medlemsländer. Samtidigt behöver Sverige bli bättre på att ställa krav
på dessa värden i internationella samarbeten, inom bilaterala samarbeten och organisationer, likt
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FN. Idag är vi ofta duktiga på att kritisera andra länders handlande när de bryter mot mänskliga
rättigheter men ofta sker det tandlöst, utan att genomföra riktade åtgärder eller nyttja vår roll i
mellanstatliga samarbeten till fullo. Frihetliga principer behöver aktivt försvaras och arbetet för
mänskliga rättigheter på den internationella arenan måste förstärkas. En god start är att Sverige
står upp för krav på demokratiska värden och respekt för mänskliga rättigheter inom samarbeten
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och i gemensamma processer med andra länder. Inom såväl FN som inom biståndspolitiken bör
samarbeten och fördelar bygga på transparens och arbete för mänskliga rättigheter.
Centerstudenter anser därför att:
•

Sverige ska markera tydligare mot stater som bryter mot universella mänskliga rättigheter.

•

Mänskliga rättigheter samt demokratiska och rättsstatliga principer ska värnas inom såväl
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biståndspolitik som i bilaterala samarbeten.
•

Sverige ska verka för att FN:s råd för mänskliga rättigheter utgörs av demokratiska stater
som följer principer om liberal demokrati och i synnerhet mänskliga rättigheter.

Internationell samverkan
Internationell politik kräver samarbeten i olika former och med olika aktörer för att nå bästa
145

möjliga resultat. Centerstudenter ser värdet i att ha ett gott samarbete med våra nordiska grannar.
Vi har mycket gemensamt med de andra nordiska länderna, och har genom Nordiska rådet nått
mycket långt i harmoniseringen av bland annat utbildning och arbetsmarknad. Däremot är det
nordiska samarbetet inte en lösning på stora internationella utmaningar. Samarbete om försvarsoch säkerhetspolitik borde främst ske genom Nato, EU, FN och OSSE. Samarbete om främjandet
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av liberal demokrati, om miljö, utrikespolitik och handel borde ske genom EU.
EU är en oerhört viktig aktör för Sveriges i internationella sammanhang. En osäker omvärld
ställer stora krav på EU och det är där Sverige också har störst möjlighet att påverka många delar
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av den internationella utvecklingen. Väpnade konflikter, nedbrutna samhällen och
klimatförändringar leder till att människor tvingas lämna sina hem. Stora flyktingströmmar till
155

Europa medför byråkratiska påfrestningar på rådande system. För Centerstudenter är människors
rätt att söka sig en bättre framtid alltid viktigare än systemen. Det europeiska samarbetet ska
kännetecknas av solidaritet och öppenhet, och Sverige behöver inom EU driva på för att fler länder
ska ta sitt ansvar för att bli mer öppna mot omvärlden.
Öppenheten och de fyra friheterna är styrkan med EU-samarbetet. Tack vare EU finns idag större
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möjligheter än någonsin för personer, varor, tjänster och kapital att röra sig fritt inom unionen.
Dock har vi de senaste åren sett hur öppenheten fått ge vika för misstänksamhet och
gränskontroller runt om i EU och den fria inre marknaden har upphört att gälla. I vårt demokratioch rättspolitiska program tacklar Centerstudenter flera av de åtgärder som krävs för att trygga
och förbättra unionen internt.
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Den Europeiska unionen utgör Sveriges starkaste plattform för att försvara den liberala
demokratin internationellt. EU har potential att genom handel samt genom industriellt,
vetenskapligt och teknologiskt utbyte bygga ett nätverk av likasinnade liberala demokratiska stater
som verkar för en mer rättvis och frihetlig värld. Tillsammans med andra liberala demokratier
kan EU:s medlemsstater gemensamt tackla överträdelser mot de mänskliga rättigheterna och stå
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enade mot de hot och ekonomiska påtryckningar som tillämpas av auktoritära stater. EU ska inte
bli ett “neutralt block” i en multipolär värld utan stå tydligt på demokratiernas sida, inklusive
USA:s. Att EU talar med en enad röst och att den liberala demokratin stärks på hemmaplan är
därför av största vikt. Centerstudenter menar därutöver att EU bör söka sig inte bara till perfekta
liberala demokratier utan även samverka med sådana demokratier som befinner sig under
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utveckling, för att dessa stater ska få stöd och skyddas från auktoritära regimers inflytande.
Det finns ett behov av att en global arena där världens länder och folk kan samlas för att lösa
gemensamma svårigheter. Den organisation som utgör den främsta globala arenan är i dag FN.
FN är en organisation där världens länder tillsammans kan verka för ökat välstånd för alla
människor och en värld där mänskliga fri- och rättigheter respekteras och skyddas. Målet med
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samarbetet måste vara att mänskliga rättigheter efterlevs och att FN snabbt ska kunna ingripa i de
fall då stater eller andra aktörer begår övergrepp. Tyvärr uppfyller inte FN dessa mål. FN är inte
bättre än sina medlemmar – världens stater – och en majoritet av världens stater är inte liberala
demokratier. Trots FN:s brister vore alternativet – en frånvaro av en diplomatisk arena – sämre.

6

Ett ökat samarbete med andra länder, både vad gäller utveckling och insatser, kommer därför i
185

framtiden vara nödvändigt om vi vill kunna skydda människor och ideal bäst. Sverige har varit
medlem i det Natoanknutna militära samarbetet Partnership for Peace sedan 1994 och har ett djupt
och långtgående samarbete med Nato. För Centerstudenter är säkerhetsfrågor en fråga om
människovärde. Statens främsta uppgift är att skydda dess medborgare. Det svenska försvaret
saknar i dag förmågan att ensamt garantera Sveriges säkerhet. Centerstudenter ser ett värde i att
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vi bygger fred och säkerhet tillsammans med andra inom och utanför Europa.
Centerstudenter anser därför att:
•

Ett gott samarbete med de andra nordiska länderna genom förbättrad fri rörlighet över
nordiska gränser och passfrihet, även under kristid.

•
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Fler samarbeten mellan länder, då dessa är viktiga för att möta gemensamma problem och
den bästa garanten för att skydda människors fri- och rättigheter i andra länder.

•

EU ska vara en aktör som verkar för liberal demokrati internationellt, i opposition mot
auktoritära regimers inflytande och i samarbete med andra liberala demokratier.

Miljö och klimat
Centerstudenter anser att Sverige fortsatt behöver driva en ambitiös miljöpolitik och minska de
200

globala utsläppen. Genom att ligga i framkanten av hållbar produktion och konsumtion kan
Sverige uppnå det ambitiösa och viktiga målet att vara klimatneutralt 2045. En viktig del för att
uppnå detta mål är att stötta hållbart företagande och göra det enkelt för människor att fatta
miljösmarta beslut.
Men ensamma kan vi inte hindra världens temperaturökning, då Sverige står för en mycket liten

205

del av världens utsläpp av växthusgaser. Att Sverige fullföljer dess åtaganden i Parisavtalet och
Agenda 2030 är viktiga delar i att visa ett tydligt internationellt ledarskap i klimatfrågan och på så
sätt driva på det internationella samfundet. För att säkerställa att vi närmar oss målet om minskade
utsläpp krävs engagemang och konkreta handlingar av alla länder.
En frihetlig miljöpolitik tar sin utgångspunkt i det illegitima att förbruka andras egendom och att
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skada andra människor, oavsett var i världen skadan sker. Centerstudenters utgångspunkt i
kampen mot klimatförändringar är att den som smutsar ned ska betala för skadan. Internationella
system för att prissätta miljöförstöring skulle göra att näringsliv och privata investeringar spelar
en ännu större roll i den gröna omställningen.

7

Centerstudenter ser att det är möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt, innovation och
215

konkurrenskraft och samtidigt minska världens utsläpp för att stoppa klimatkrisen. EU är en
viktig aktör för att driva på arbetet med att minska utsläpp och miljögifter. Styrmedel som främjar
internationella åtgärder och klimatåtaganden i andra länder än hemlandet ser Centerstudenter
som positivt då det främjar de mest kostnadseffektiva investeringarna i åtgärder för miljö och
klimat.
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För att forskare, företagare eller innovatörer ska komma med en möjlig lösning på klimatkrisen
måste vi låta dem utforska och försöka fritt, utan statliga pekpinnar. Vi vill därför att staten ska
värna äganderätt och prismekanismer globalt samt arbeta under premissen att tillväxt inte är i
motsatsförhållande till miljön.
Genom äganderätt kan världen lösa fler miljöproblem. Äganderätten ökar incitamenten att
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bevara, förädla och förvalta exempelvis skog och mark. Statligt ägande är inte en garanti för att
miljö- och klimatvärden tas tillvara på bästa sätt. Centerstudenter verkar för ett fiskesystem i likhet
med den Nya Zeeländska modellen som varit i drift sedan 1986. Äganderätter i form av
individuella säljbara fiskekvoter bidrar till återhämtning av fiskebestånden, samt bidrar till ökad
frihet för samhälle och människa.
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Äganderätten och marknadens fördelar vad gäller landområden kan också förlängas till utsläpp
såsom koldioxid eller svavel. Handel med utsläppsrätter ökar incitamenten för företag att minska
sina utsläpp. Därför vill Centerstudenter att Sverige internationellt ska arbeta för internaliseringen
av externa effekter.
Centerstudenter anser därför att:
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•

Sverige fortsatt ska driva en ambitiös miljöpolitik och minska de globala utsläppen, bland
annat genom att ligga i framkanten vad gäller hållbar produktion och konsumtion samt
visa ett tydligt internationellt ledarskap i klimatfrågan.

•

Prissättning av miljöförstöring ska vara en stor del av den gröna omställningen

•

Sverige ska arbeta för nationell och internationell grön ekonomisk tillväxt, innovation och
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konkurrenskraft genom EU.
•

Sverige internationellt ska verka för internaliseringen av externa effekter.

•

Staten ska värna äganderätt och prismekanismer globalt samt arbeta under premissen att
tillväxt inte står i motsatsförhållande till miljön.

8

Försvars- och säkerhetspolitik
245

Nationell försvars- och säkerhetspolitik: ett nytt försvar i en föränderlig tid
Centerstudenters syn på säkerhets- och försvarspolitik grundar sig i en ideologisk övertygelse att
fri- och rättigheter är centrala för en liberal stat. Det är vår skyldighet att vid behov försvara dessa
fri- och rättigheter, även med militära medel när så krävs. Idag befinner sig auktoritära krafter på
frammarsch. Ambitioner och förmågor för att splittra och sprida oro i världens demokratier växer.

250

Auktoritära staters metoder har även blivit allt vanligare även i Sverige.
Det är framför allt de tre staterna Ryssland, Kina och Iran som riktar sina spjutspetsar mot det
svenska samhället genom utökat underrättelsearbete, spioneri och negativt påverkansarbete. Dessa
aggressioner är oacceptabla och måste å det yttersta fördömas. De auktoritära staternas utökade
påverkansarbete kräver att Sverige som land ökar sin motståndskraft. Det är av högsta betydelse
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för vår demokrati att stå emot och hålla gränsen mot främmande makts försök att undergräva vår
politiska och territoriella integritet. I vissa fall kan främmande makts hotfulla verksamhet på
svenskt territorium betraktas som rent krigsförberedande aktiviteter.
Hoten mot Sveriges säkerhet utvecklas ständigt. Det uppstår nya hot samtidigt som gamla
försvinner. Det är viktigt att vara vaksam och bevaka omvärldsutvecklingen. Traditionellt sett har
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den militära förmågan legat i fokus. Stater har betraktats som det primära hotet. Detta perspektiv
har vidgats, men inte heller försvunnit. Idag beaktas även gråzonsproblematik vilket kan beskrivas
som ett tillstånd mellan krig och fred. Det handlar om kombinerade och irreguljära aktiviteter
genomförda av antagonistiska aktörer. Påverkansoperationer i gråzonen kan användas för att
demonstrera fiendens egna eller testa Sveriges förmåga att reagera och försvara sig i kris och krig.
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Exempel på detta är negativ informationspåverkan, manipulering av marknaden, cyberangrepp
och fysiska sabotage. Aktiviteterna kan även inkludera icke-statliga aktörer. Detta medför att
gränsdragningen när aggression motiverar krigsåtgärder blir svår att dra. För antagonisten
innebär detta att man kan uppnå politiska fördelar utan eskalering eller bli utsatt för kraftiga
motåtgärder.
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Den svenska försvars- och säkerhetspolitiken behöver anpassas efter en ny omvärld med en
uppdaterad hotbildsanalys. Ett breddat säkerhetsbegrepp är avgörande för att fånga in de hot som
Sverige enskilt och inom sina internationella samarbeten kan tänkas möta. Säkerhetspolitiken
måste kunna hantera en kvalificerad fiende i en potentiell krigssituation, samtidigt som det också
måste finnas inhemska och mellanstatliga verktyg för att möta de säkerhetspolitiska utmaningarna
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som följer i exempelvis klimatkrisens spår. Sveriges arbete med Agenda 2030 är ett viktigt
mellanstatligt verktyg för att möta framtidens utmaningar.
Säkerhetspolitiken måste kunna möta både kriget och krisen på lokal, regional och global nivå.
Den nya säkerhetspolitiska verkligheten är ständigt föränderlig och det krävs en förståelse för
hotbildernas komplexitet och en vilja att försvara det som är skyddsvärt. För att försvara sig mot

280

2020-talets alla hot behövs även förståelse för vad det är som är skyddsvärt. Försvars- och
säkerhetspolitikens yttersta och mest grundläggande funktion är att skydda Sveriges territoriella
integritet och suveränitet. Sveriges demokratiska oberoende ska skyddas och för att göra det krävs
försvar av både gränser, människor och värderingar. Totalförsvarets funktioner kan inte enbart
omfatta stridsrobotar och stridsvagnar, utan även civila komponenter såsom befolkningsskydd,
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sjukvård, grundskoleverksamhet, samt livsmedels- och elförsörjning.
För att försvara Sverige som demokrati krävs politisk kännedom och förmåga - bland
beslutsfattare och allmänhet - att kunna urskilja vad som är sant och falskt i en tid där begrepp
som “fake news” är vanligt förekommande. Informationsförsörjningen måste därför tryggas.
Politiskt beslutsfattande är avhängigt korrekt information, vilket i en gråzonssituation kan vara
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en bristvara.
Vid ett potentiellt angrepp blir det än mer avgörande att korrekt information finns att tillgå för att
beredskap ska kunna aktiveras genom politiska beslut av regeringen. Riksdagen bör också redan i
fredstid regelbundet öva för att hantera eventuella kriser och krig. Det är Centerstudenters åsikt
att riksdagen regelbundet ska genomföra övningar av Krigsdelegationen.
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Det är avgörande att människor - i krig och fred - kan erhålla korrekt information från trovärdiga
mediakällor och offentliga institutioner. I både krig och fred möts våra medborgare av den
negativa informationspåverkan som främmande makt använder för att slå split och oro i vårt
samhälle. Här krävs det att public service och privata mediebolag inkluderas i alla led för att
förbereda och öva på att bedriva sin samhällskritiska verksamhet i scenarier som innefattar både
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gråzonsproblematik och höjd/skärpt beredskap.
Totalförsvaret innefattar all samhällsverksamhet som ska bedrivas i krig. Även näringslivet utgör
en betydande del av samhället och måste kunna bedrivas i krig. Det är av högsta betydelse att
kommuner, regioner och statliga myndigheter inkluderar näringslivet i totalförsvarets utveckling
och garanterar exempelvis livsmedelsförsörjning via avtal och överenskommelser i fredstid. Det
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som inte förbereds nu mellan det offentliga och näringslivet kommer inte heller att finnas på plats
när väl krisen eller kriget kommer.
När det gäller cyberhot krävs både nationell satsning men även ett starkt internationellt samarbete.
Sverige behöver utveckla sin motståndskraft både när det gäller det militära och civila försvaret
men även inom fredstida krishantering. Det krävs att både kommuner och andra verksamheter
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upprätthåller grundläggande krav för god hygienfaktor inom hantering av IT. Ett stärkt försvar
inkluderar även cyberdomänen. Centerstudenter ser positivt på sådana satsningar som kan stärka
detta område. Sverige ska fortsatt samverka med EU:s cybersäkerhetsbyrå ENISA. På grund av
cyberangrepps icke-territoriella karaktär behövs också ett kraftigare globalt samarbete.
Hela Sverige måste kunna försvaras vid ett potentiellt angrepp från främmande makt. Gränserna
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mellan krig och fred har suddats ut, vilket påverkar förutsättningarna för svensk försvarsförmåga.
Sverige måste bygga militär och civil försvarsförmåga för att kunna möta hot i både krig och
fred. Det militära och civila försvaret ska därför erkännas de finansiella resurser som krävs för att
detta ska vara möjligt. Ett totalförsvar byggs inte upp på en dag, även om det går att nedmontera
nationell förmåga i nästintill samma snabba takt som ett säkerhetspolitiskt läge kan försämras från
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en dag till en annan. Trovärdig försvarsförmåga måste byggas upp och finansieras över tid, och
därmed inte bli till den budgetregulator som Försvarsmakten varit sedan 1990-talets början. Varje
försvarsbeslut måste utgå ifrån en militärstrategisk analys som tar hänsyn till utvecklingen i och
utanför Europa. Försvarsbesluten måste också ta hänsyn till att Sverige oundvikligen skulle dras
in i en eventuell militär konflikt i vårt närområde.
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Sverige ska kunna ge och ta emot hjälp från våra vänner om en konflikt väl blossar upp. Den krassa
geopolitiska verkligheten kräver att Sverige bygger upp ett totalförsvar där en finansiering om 2
procent av BNP ses som ett golv och inte ett tak. Finansieringen av svenskt militärt och civilt
försvar bör inte heller enbart ses som ett politiskt beslut för att främja vår egen, nationella säkerhet.
En stark svensk försvarsförmåga signalerar även till våra amerikanska och europeiska vänner att
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vi är villiga att försvara oss själva och dem.
Syftet med det svenska försvaret ska vara att upprätthålla en god nationell förmåga att avskräcka
och förhindra angrepp mot det egna landet, liksom att kunna ta ett internationellt ansvar i
internationella insatser. Det svenska försvaret måste därmed ha goda förutsättningar att samverka
såväl nationellt som internationellt. När det gäller personalförsörjningen till det svenska försvaret
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bör denna bygga på frivillighet. Centerstudenter vill därför att värnplikten avskaffas men detta
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måste följas av fullgoda personalpolitiska åtgärder för att öka intresset för Försvarsmakten som
arbetsgivare, samt öka incitamenten för personal att stanna kvar i organisationen. Om svensk
försvarsförmåga ska kunna tas på allvar måste det vara både attraktivt och givande för
Försvarsmaktens personal att arbeta och utveckla organisationen framåt. Försvarsviljan hos
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befolkningen är i grunden stor och om incitamenten blir större finns goda chanser till att intressera
fler i en karriär i Försvarsmakten.
Utrikes försvars- och säkerhetspolitik: tillsammans för en säkrare värld
En fredlig värld bidrar till att människan kan leva i ett samhälle där hon utvecklas, förverkligar
sina drömmar och når sin fulla potential. Det är en värld som är värd att försvara.
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2020-talets säkerhetspolitiska utmaningar är mångfacetterade men de förenas av att den
gemensamma lösningen finns i internationella samarbeten. Globala frågor kräver globala åtgärder.
Miljökatastrofer skapar oroshärdar världen över och negativ informationspåverkan används för
att påverka opinionen i hela västvärlden. Tekniska innovationer revolutionerar vår vardag och
sättet stater bedriver krigföring. Detta påverkar alla stater och de demokratiska krafter som vill
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och kan måste samarbeta för att föra utvecklingen framåt.
När en säkerhetspolitik för vår tid tas fram måste dessa hot tas i beaktande. Det är en komplex
världskarta som geopolitiskt breder ut sig över de traditionella, territoriella gränserna. Sverige har
här en viktig roll i att verka för fred tillsammans med aktörer runt om i världen. Folkrätten och
de mänskliga rättigheterna är här en viktig utgångspunkt som måste lyftas än mer.
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Konflikter måste förhindras och förebyggas i och utanför vårt närområde. Svensk export av
försvarsmaterial ska präglas av restriktivitet och krav på demokrati och mänskliga rättigheter men
värnas som en viktig del i att bygga säkerhet tillsammans med andra liberala demokratier. Militär
materielförsörjning går hand i hand med idén om att skapa säkerhet tillsammans med andra
demokratiska stater. En innovativ och robust försvarsindustri bidrar med ökade resurser och
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trovärdighet till hela det svenska totalförsvaret och dess förmåga. Båda delarna är viktiga för
Sverige och våra allierade. Centerstudenter anser också att Sverige och övriga demokratier har en
skyldighet att försvara och uppbringa demokrati och mänskliga rättigheter, inte bara inom sina
egna territorium, utan även globalt.
Centerstudenter anser att det är av stor vikt att Sverige ingår i internationella samarbeten som
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stärker försvarsförmågan, och där är Nato den enda trovärdiga aktören som kan ge fullständiga
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försvarsgarantier till oss och hela Europa. Den transatlantiska länkens fredsskapande betydelse har
varit ovärderlig för Sverige och Europa från efterkrigstiden till idag. De transatlantiska
relationerna ska bevaras och utvecklas och det främst genom Nato.
Det är Centerstudenters vilja att Sverige ska vara medlem av försvarsalliansen Nato för att stärka
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vår egen, men framför allt hela Europas säkerhet. Det är även Centerstudenters vilja att en svensk
medlemskapsansökan ska ske tillsammans och i samråd med Finland.
Ett svenskt-finskt Natomedlemskap skulle stärka det europeiska försvaret i hela Östersjön och
höja tröskeln för ett potentiellt angrepp från de auktoritära stater som ämnar undergräva och
attackera Europas demokratiska och territoriella integritet. Ett svenskt och finskt

375

Natomedlemskap skulle i praktiken vara en solidaritetsförklaring till våra europeiska fränder,
men framför allt till våra baltiska grannar som är beroende av att svenskt lands-, havs- och luftrum
är fritt och öppet för att Natohjälp ska kunna levereras i tid. Om hela Europa ska kunna försvaras
måste Sverige ta steget in i den transatlantiska allians som garanterat och skyddat Europa sedan
andra världskrigets slut.
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Centerstudenter anser därför att:
•

Sverige ansöker om medlemskap i försvarsalliansen Nato.

•

Totalförsvaret tilldelas enligt Natostandard minst två procent av BNP årligen.

•

Sverige ska fortsätta arbeta för bi- och multilaterala försvarssamarbeten inom och utanför
EU och Nato.
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•

Värnplikten ska avskaffas.

•

Sverige ska arbeta för en starkare motståndskraft inom cyberdomänen.

•

Arbetet mot gråzonsproblem och för ett starkt psykologiskt försvar ska stärkas på lokal
och nationell nivå.
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•

Sverige ska införa ett nationellt, säkerhetspolitiskt råd.

•

Sverige ska rigoröst tillämpa demokratikrav inom vapenexporten.
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