
Anf. 19 HANS LINDE (V): 

Fru talman! Folkpartiets Fredrik Malm kritiserade oppositionen för att inte vara tillräckligt 

framtidsinriktad. Jag får erkänna att jag tar lätt på den kritiken när den kommer från ett parti som vill 

gå med i Nato, upprusta Gotland, satsa på kärnkraft och gå med i EMU. Men en stor eloge till Fredrik 

Malm – jag måste säga att han är modig som pratar om framtiden när han själv låter som ett eko från 

1982.  

Efter två timmar och 22 minuter av debatt kan vi nu konstatera att den största nyhet som Carl Bildt 

och företrädare för de övriga borgerliga partierna har presenterat i den här debatten är att de svenska 

ambassaderna ska skaffa konton på Facebook. Det säger en hel del om situationen i svensk 

utrikespolitik.  

Vi har gått från att vara ett land som spelar en avgörande roll som medlare i väpnade konflikter, som 

leder nedrustningsarbetet världen över och som spelar en avgörande roll i kampen mot kolonialism och 

apartheid till att bli ett land som nöjer sig med att skriva statusuppdateringar på Facebook och kanske 

få en eller annan like.   

I Vänsterpartiet har vi helt andra ambitioner. Jag har lyft fram några av de stora frågor som jag gärna 

hade sett att den här debatten handlat om, men jag noterar att utrikesministern efter 40 minuters 

talartid inte med ett kommatecken har berört någon av de frågor jag har ställt. Varför har man under 

den borgerliga regeringens tid använt svenska skattemedel för att investera i företag som bidrar till 

ekonomisk plundring av de fattigaste länderna? Varför använder man genom EKN svenska skattemedel 

till att garantera affärer med några av vår tids värsta diktaturer? Om detta finns inte ens ett 

kommatecken.  

Det är min övertygelse att Sverige kan bättre än så här. Det är min övertygelse att vi kan vara 

generationen som utrotar fattigdomen. Det enda som saknas för det är den politiska viljan i Sveriges 

regering. Jag ser därför som Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson ingen viktigare eller större 

uppgift än att se till att vi byter regering och politik, så att världens fattiga, hungriga och förtryckta 

kan känna att de har en allierad i vår regering.  

 


