Motion
Till Centerpartiets Distriktstämma 2017
Sverige bör inrätta ett lokalt/Regionalt IT-hemvärn.
På grund av det alltmer oroliga omvärldsläget är försvarsfrågan på tapeten. De olika partierna tävlar om vem som lovar mest pengar till försvaret.
Kvällstidningarna skrämmer upp invånarna i vårt land med rubriker som”-Så ska
ryssland inta
Gotland på en vecka”. Det finns ingenting som talar för att Ryssland ska angripa
Sverige.
Men det är klart att vi måste återupprätta försvaret. Det är ju nästan helt nedmonterat.
Men att upprusta för att ”stoppa ryssen” det tror jag knappast kan vara en realistisk målsättning för det svenska försvaret. För det krävs mer än hela Nordeuropas
samlade försvar. OM Putin skulle vilja angripa vårt land med full kraft.
En upprustning av försvaret måste vara kostnadseffektivt. Det är också mycket
tidskrävande.
Hur mycket pengar man än sätter in, så kan man inte köpa tid. Det behövs lång tid
för att skaffa mtrl. utbildning, personal. m.m.
Risken är att vi skaffar utrustning för ett militärt krig av traditionellt slag, (andra
världskriget).
Ett modernt krig innehåller så mycket mer. Utländsk makt kan skapa kaos i vårt
land utan att avlossa ett enda skott! De nya vapnen är, Desinformation, Nät och Dataintrång, media-övertagande, Falska ”fakta”sprids på sociala medier. Mobilmaster
kan stängas ner. I dagens
supersnabba medialandskap kan osanningar sprida sig som en löpeld och skapa kaos
på kort tid. Dessa fenomen pågår redan i krigsområden, och i de globala ”informationskriget”.
Vem ska få stämpeln som ”the bad gay” vid en specifik händelse. Det är den som
förlorar informationskriget som blir det. (Så är det även inom landet när drevet
inom media går.)
Sakfrågan, är ingen intresserad av. Den försvann i den stora kritikstormen.
Jag anser att vi i vårt land måste bli bättre på att skydda oss mot ovan beskrivna
företeelser.
Jag tror att den gamla tidens hemvärn har nog sin funktion att fylla, men inte på
samma sätt
som för 60 år sedan. Jag tror att Sverige behöver ett modernt IT-hemvärn, som på
något sätt
kan motverka den händelseutveckling som jag beskrivit.
Det kan vara att motverka felaktig information på sociala medier genom att gå i
svaromål.
Hjälpa till att upptäcka hot och desinformation på nätet, och rapportera detta till
berörd myndighet.

I dag har FRA (Försvarets RadioAnstalt) det övergripande ansvaret på nationell nivå
för att
dels spana på främmande makt, dels skaffa information om annan otillåten verksamhet.
FRA fick utökade befogenheter 2008.
Jag yrkar på att Centerpartiet ska arbeta för:
-

Att FRA ska få kraftigt utökade anslag.
Att Centerpartiet ska arbeta för att ett lokalt/regionalt IT-Hemvärn bildas
för samarbete med FRA

Claes Gustafsson Karlskrona-Nättraby Centerpartiavdelning
Kretsstyrelens svar:
Kretsstyrelsen delar motionärens tankar om ett modernt krig kommer att bedrivas
på många olika plan. Sabotage och störande av civilsamhällets funktioner kan
komma att vara en viktig del av en ev angripare.
Kretsstyrelsen föreslår kretsårsmötet besluta att skicka motionen vidare till distriktstämman för vidare behandling och med en rekommendation att motionen
skickas till Centerpartiets förbundsstämma.

