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Dags för Värnpliktsriksdagen 
 

Och nu vill somliga skrota hela försvaret 

 

Skrota försvaret! Gränspoliser räcker mer än väl! Det är för ett 

falskt självförtroende som vi betalar de tolv miljarder per år som 

försvaret kostar oss.  

Så lyder en av motionerna till årets värnpliktsriksdag i Örebro som äger 

rum 6-10. mars. Motionen är undertecknad av ett antal värnpliktiga 

vid Norrlands artilleriregemente, A 4, i Östersund.  

Ett helt motsatt innehåll har en motion från två som för ett halvår 

sedan muckade från Svea artilleriregemente, A 1, i Linköping, Anders 

Neilan och Martin Strid.  

- Låt oss värnpliktiga bo i skogen under bar himmel en månad utan att 

ha tillgång till koktross. Låt oss leva på rötter, svamp, bär, bark och 

vilda djur och låt oss öva gerillastrid! Och: Om det skulle behövas: för-

läng värnpliktstiden!  

- Det är så många stadsbor som är värnpliktiga och som inte vet hur 

naturen kan utnyttjas, säger Anders Neilan. Själv är jag övertygad om 

att den enskilde soldatens självförtroende ökar om han vet att han kan 

leva utan hjälp utifrån.  

De värnpliktigas rätt till facklig verksamhet blir den stora stridsfrå-

gan på årets värnpliktsriksdag i Örebro. Den nu sittande värnpliktiga 

arbetsgruppen (Vpl AG) som valdes på förra värnpliktsriksdagen och 

som utgör värnpliktsriksdagens verkställande utskott är nu splittrad.  

Inom Vpl-AG finns det många olika förslag om hur den soldatfackliga 

verksamheten skall organiseras.  

Men inte alla värnpliktiga är intresserade av facklig verksamhet. En av 

motionärerna, Stefan Carlsson på Ing 2 i Eksjö, anser att många över-

huvud taget inte vet om att det finns någon vänrpliktsfacklig rörelse.  

I sin motion skriver Stefan Carlsson att den värnpliktsfackliga rörel-

sen är en myt och att den är en täckmantel för ett fåtal aktiva som 

använder värnpliktsfacket för egen politisk propaganda.  

SLÖSERI  

- Stoppa slöseriet i det militära; säger Staff an Larsson, Skånska 



Trängregementet T 4 i Hässleholm. En s k ammunitionshämtare skall inte 

behöva ligga inne lika länge som en som skall utbildas till spaningssoldat. 

Han anser också att privata vaktbolag kan ta över vakttjänsten på de 

militära förbanden: Låt både de värnpliktigas tid och befälens bli 

koncentrerad på utbildningen i stället. 

 

En mängd motioner handlar också om de värnpliktigas ekonomi. En lång rad 

motionärer kräver marknadsmässiga löner till de värnpliktiga. Kraven 

varierar.  

Trettio kronor om dan, kräver de flesta. Men Harlold Pereyra och Bengt 

Knopp på Kronobergs regemente , I 11, i Växjö vill at de värnpliktiga under 

utbildningstiden skall ha samma lön som genomsnittsarbetaren, d v s omkring 

55 000 kr per år 

Vad gäller arbetstiden i det militära så är det vanligaste kravet bland årets 

motionärer 40 timmars vecka.   

De värnpliktiga bör få samma möjligheter att få tjänstledighet för 

att vårda sjuka barn som i det civila, tycker Gunnar Falk som gör sin 

militärtjänst på civilförsvarsstyrelsen.  

Några motioner som rör de värnpliktigas fritid:  

- Ge oss möjligheter att förvara helgspriten på regementsområdet. 

Ordna förvaringsutrymmen hos vaktposterna. Som det nu är måste 

vi bryta mot reglementet, skriver Lennart Lind, Anders Nilsson och 

Bengt Eriksson på P 18, Gotlands regemente i Visby. 

Göran Våglund, Norrlands trängregemente, T 3, i Sollefteå vill att 

värnpliktskonferensen skall fördöma riksdagens beslut att stoppa 

mellanölet.  

En motion handlar om både samhällets ekonomi och de värnpliktigas  

egen fritid_:  

_ De värnpliktiga måste kunna få vara hemma för att kunna göra fru 

eller fästmö med barn. Det är något som borde ligga i hela nationens 

intresse nu när nativiteten är så oroande låg. Det tycker Åke Fred-

riksson, som nu tjänstgör på statsisbrytaren Ymer.
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Värnpliktsfacken avstår från strejk. 

 

 

Storlien (G-P): I det nya , handlingsprogram som skall behandlas vid 

värnpliktskonferensen i Örebro i början av mars, har den värnpliktiga 

arbetsgruppen avstått ifrån att ta upp stridsåtgärder som ett led i de 

värnpliktigas fackliga agerande. Det betyder i praktiken ett nej till 

stridsåtgärder, sade ordföranden i arbetsgruppen Jerry Wiklund på 

avslutningsdagen av Folk och Försvars konferens.  

Direktör Roland Morell vid försvarsstabens 

personalvårdsavdelning försökte uttala en döds-

dom över fackliga organisationer vid förbanden. 

Idag finns ca 15 sådana här organisationer. Det 

har visat sig att en del sådana fackföreningar 

dör, en del "förpuppas". De som finns i dag är i 

regel små. Endast undantagsvis omfattar de mer 

än 50 procent av de värnpliktiga vid de förband 

där de verkar.  

- Att dessa frivilliga fackliga sammanslutningar 

i många fall inte är representativa för mer-

parten av de värnpliktiga är främsta skälet till 

att jag inte tror på iden med ett fackförbund för värnpliktiga, 

förklarade direktör Morell. 

- Aktiviteten vid förhanden  har höjts betydligt på de ställen  där man har 

värnpliktsfackliga föreningar,  genmälde Jerry Wiklund. På vissa förband är 

anslutningen över 90 procent, Ett värnpliktsfack kan göra mycket för att bryta 

passiviseringen under rekryttjänstgöringen.  

Wiklund ansåg man borde kunna komma fram till obligatoriskt samråd i vissa 

frågor och beslutanderätt för de värnpliktiga när det gäller t ex möblering och 

utsmyckning av logementen.  

Vi gör för lite  



- Vi gör för litet ör de värnpliktiga yttrade ombudsman Björn Andersson från 

LO. Vi får försöka bättra oss. Men lägg märke till att värnpliktsfrågor aldrig 

kan vara förstahandsfrågor för  

Fackföreningsrörelsen.  

Riksdagsman Per Unkel (m) ondgjorde sig över att man vid vissa militärförband 

inte stod fast vid lokala överenskommelser med de värnpliktiga.  När dessa  

ryckt ut hade man så att säga tagit 18 steg tillbaka och den nya åldersklassen 

hade fått börja på ny kula för att skafta sig bättre förhållanden.  

Unckel ansåg att det var viktigt att en sådan inställning bannlystes. Annars 

finns det risk att man i onödan skapar ett missnöje som kan utnyttjas av 

små grupper på ett sätt som skadar försvaret.  

Ordföranden i värnpliktsinflytandekommittén Östen Malmberg berättade, 

att denna avger ett betänkande före årets slut. Det handlar om hur de 

värnpliktigas inflytande kan säkerställas och förbättras på lokal, regional 

och central nivå, Förhållandena under repetitionsutbildning behandlas 

senare.  

Rättsvård, regler tör spridande av tryckta skrifter, miljövård och sjukvård 

ligger utanför det första betänkandet och får anstå tills vidare i 

kommitténs arbete,   

Lars Borgström  
 


