5. Utrikes och försvarspolitiken
Framstegspartiet vill tillvarata de svenska intressena i utrikespolitiken, både politiskt och
säkerhetsmässigt. Sveriges utrikespolitik skall inriktas på goda relationer med alla nationer
och med organisationer som genuint arbetar för fred och mänskliga rättigheter. Att
utrikesdepartementet övertar ansvaret och samordnar allt utlandsbistånd. Dagens
biståndspolitik är en utmärkt metod att överföra pengar från fattiga människor i rika länder till
rika människor i fattiga länder.
Goda politiska relationer förutsätts även omfatta våra internationella handelspartners. Detta
tillvaratas bäst genom satsningar på fri handel, människorättigheter och uppbyggnad av
allianser med stater som delar våra svenska värderingar. Genom vårt medlemskap i
Europeiska Unionen (EU) ska vi aktivt vara med och utforma den europeiska och nationella
säkerhetspolitiken. Sverige och övriga EU länder behöver inte bara en europapolitik utan även
en östpolitik. Vi delar framtiden med våra grannar på andra sidan Östersjön. Svårigheterna är
stora - möjligheterna ännu större. EU-länder med gemensam valuta har blivit en tummelplats
för all världens brottssyndikat som på ett enkelt och smidigt sätt tvättar valuta som kommer
från all form av grov kriminalitet.
Den traditionella utvecklingspolitiken har tydligen inte fungerat tillfredsställande. Vi menar
att det statliga ekonomiska biståndet måste begränsas och effektiviseras. Sverige bör istället
arbeta för en utveckling av marknadsekonomin och en säkring av de fattiga ländernas tillgång
av västvärldens marknader. Sverige skall bibehålla den nuvarande humanitära nödhjälpen.
Goda politiska relationer förutsätts även omfatta våra internationella handelspartners.
Mellanstatliga organisationer kan vara ett positivt bidrag för att säkra de internationella
spelreglerna. Enskilda organisationer har däremot skapat omfattande byråkratiska strukturer.
Därför bör det arbetas med reformer, bland annat av FN. När det gäller frågan om ett svenskt
EU-medlemskap, kommer Framstegspartiet att respektera folkets vilja utefter en
folkomröstning, den nuvarande inställningen är att ett utträde hade varit gynnsamt för
svensken gement och landet i allmänhet.
Framstegspartiet vill ha ett starkt försvar. Oron i vår omvärld, förändringar av maktstrukturer
inom de gamla kommunistländerna och det moderna Ryssland kräver ett starkt svenskt
försvar.
Som ett led i att försvaret stärks återinförs delar av den allmänna värnplikten. Det är av
väsentlig vikt att unga män och kvinnor får möjlighet att genomgå militär utbildning.
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Värnplikten ger en mängd erfarenheter till unga män och kvinnor som de har nytta av under
resten av livet. Nonchalans och bristande respekt bland dagens ungdomar av idag kan
relateras till avsaknaden av den träning i disciplin och moral som värnplikten innebär.
Under de sista 20 åren är vårt lands största fiender, totalt ansvarslösa politiker och
försvarsministrar. Den spillra av så kallad yrkesarmé som dagens politiker vurmar så varmt
för utgör på intet sätt att svenskt territorium kan skyddas eller försvaras. Framstegspartiet
kräver att militära enheter och förband skall finnas tillgängliga över tid i sådan omfattning att
nationen kan säkras mot ett territoriellt angrepp i alla riktningar. En återtagningsperiod skall
omedelbart påbörjas som enligt vår uppfattning innebär att försvaret påbörjar återtagning av
territoriella markförband och marina förband. Volymen av territoriella markförband och
marina efter avslutad återtagning skall motsvara att hindra och fördröja ett större territoriellt
angrepp på nationen i minst tre riktningar. Det svenska försvaret skall framstå som trovärdigt
och effektivt i förhållande till varje eventuellt framkommande hotbild.
Att förvänta sig att annan nation skall komma nationen Sverige till undsättning i händelse av
militär intervention mot landet är falsk retorik utan underliggande substans. Ingen nation är
beredd att sända stridande trupp och vapen till en nation som genom politiska beslut medvetet
avrustat försvarsförmågan. Intentionen med en svensk försvarspolitik skall alltid vara att säkra
svenskt territorium i luftrummet, nationsgränser och territoriella gränser till havs.
Framstegspartiet ser NATO som en samarbetspartner och svensk försvarsförmåga skall
framstå som likvärdig allierad inom NATO-alliansen. Likvärdigheten skall framgå genom ett
löpande samarbete och framtagande av strategier.
Ett samarbete med NATO skall per automatik inte innebära, att svenska försvarsanställda
skall vara tillgängliga för fredsbevarande eller fredsskapande operationer i utlandet.
Att regering och riksdag fastställer och klargör att Sveriges försvarsmakts officerare, soldater
och anställda under fredsförhållande uteslutande på frivillig grund tjänstgör under
internationella uppdrag oavsett form för militärt uppdrag.
Person iklädd och utrustad i Sveriges krigsmakts uniform med eller utan vapen är att betrakta
som krigsman oavsett var denna uppehåller sig.
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