
SNABBPROTOKOLL FRÅN RIKSDAGSDEBATTEN TORSDAGEN DEN 13 DECEMBER 2001

Anf. 108 Statsrådet MONA SAHLIN (s) replik:

Fru talman! Jag ville bara ge en kort kommentar till Lars Ångström, som flera
gånger säger att "man" borde granska osv. Det här är ett av skälen till att
regeringen också har sagt att vi nu måste samla ihop alla de uppgifter som finns
- det gäller filmer, rapporter och material från myndigheter och andra - i en
bank, Lars Ångström. Då kan "man" granska, jämföra och dra slutsatser.

Det är just för att komma längre i detta som vi öppnar denna faktabank, som
Styrelsen för psykologiskt försvar ansvarar för. Den kommer att vara öppen för
alla. Inget lock ska ligga på. Möjligheten att granska för "man", för väldigt
många "man", ska finnas där. Så får vi se vad det leder till och om vi hittar
andra sätt att komma längre i frågeställningarna efter det. Det är självfallet
också regeringens önskan och ambition.

Anf. 109 LARS ÅNGSTRÖM (mp) replik:

Fru talman! Det låter kanske bra att samla ihop all information och alla fakta i en
minnesbank, men det är inte så att en minnesbank med automatik också
producerar svar på de frågor som förts fram från olika institutioner, professorer
och andra sakkunniggrupper. Det krävs en kompetens för att kunna dra
slutsatser av ett material som ofta är av teknisk karaktär.

Ofta är det ett väldigt komplext material. Bara filmmaterialet upptar ett antal
hundra timmar, tror jag. Det krävs naturligtvis en oerhörd kompetens för att
kunna granska det och dra slutsatser av vad det är man ser.

Om det är så som statsrådet säger, och det hoppas jag att det är, att
regeringen vill öka klarheten i det här, då måste man tillsätta en grupp av
oberoende sakkunniga, människor som inte var involverade i tidigare utredning
och som inte har ekonomiska intressen åt något håll utan som är oberoende och
sakkunniga i de här frågorna.

Uppdraget ska vara just att granska ett antal precisa frågor, inte att granska
en helt oöverskådlig mängd fakta som finns i en minnesbank utan att leta fram
ett litet antal relevanta, välformulerade frågor som har förts fram från Chalmers,
KTH och olika internationella sjösäkerhetsorganisationer. Då kan man få svar på
ytterligare ett antal frågor, det är jag helt övertygad om. Där håller jag med
Mona Sahlin. Men det kräver som sagt mer än att bara samla allt i en
oöverskådlig hög. Det kräver kompetens.
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