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Kvinnan i försvaret 

 
Som kvinna i försvaret, i det militära försvaret, kan jag inte tycka 

annat än att debatten om kvinnan i försvaret har spårat ur.  

En orsak till urspårningen är att debattörerna sällan eller aldrig klargör 

för sig att värnplikt är plikt att tjänstgöra i väpnade styrkor och därmed 

borde värnplikt = samhällstjänst vara borta ur debatten samt att vi har 

pliktlagar som ålägger alla i riket boende svenska medborgare mellan 16 

och 65 år att då civilförsvarsberedskap råder fullgöra tjänstgöring i 

civilförsvaret (§ 12 Civilförsvarslagen) .  

En annan orsak är ordet försvaret. Mestadels avser man det militära 

försvaret dock utan att ange och i ett längre perspektiv att få bli  

detta. Emellertid blir frågan intressant men kanske inte för 

kvinnosakskvinnorna och deras anhängare som diskussionen kunde gälla 

kvinnan i totalförsvaret . 

D Vilken ritt?  

Män (t x FPU-ordf enligt GP 1978-02-13) och kvinnor kräver kvinnans rätt 

att få göra värnplikt och i ett längre perspektiv att få bli yrkesofficer. 

Denna sidan av debatten har mest kommit att handla om rätten att 

tjänstgöra i stridande förband. Vad är det för rätt? Rätt att bli skjuten 

på slagfältet, att bli nerskjuten med sitt flygplan, torpederad? Dödad 

där man kunna bli lika bra i ett. bergrum. Rätt att försvara vårt land? Det 

går lika bra att deltaga i den aktiviteten i ett bergrum som 

sambandslotta eller luftvärnsledare eller utomhus som bilförare. 

 

Och egentligen måste väl vårt mål vara att förvara vårt land om nu inte 

saken innerst inne gäller att grabbarna förlorar ett år på att göra, 

värnplikt och då skall flickorna också göra det! Försvarar vårt land gör Vi 

bäst genom att ha ett väl rustat totalförsvar där det mil1tära försvaret 

utgör en del, civilförsvaret ekonomiska försvaret och psykologiska 

försvaret de övriga, Idag torde flertalet människor som vill utan större 

svårighet kunna bli engagerade i totalförsvaret. I krig engageras även de 



som inte vill - genom pliktlagar.  

D Ta kontakt!  

Därför: Du man som anser att kvinnan skall ha rätt eller skyldighet att 

tjänstgöra i försvaret se - i väntan på beslut - till att din fru, 

fästmö/mor/syster/flickvän engagera  sig i totalförsvaret.  

Du kvinna som vill tjänstgöra i försvaret, dvs i totalförsvaret, ta 

kontakt med t ex Svenska blå stjärnan (SBS), Föreningen svenska röda 

korset (SRK), Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK), Sveriges 

kvinnliga bilkårers riksförbund (SKBR) eller Civilförsvaret så blir Du 

försvarsengagerad.  
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