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"Mörkermän i FBU:s ledning" 

Vill stoppa flickor 

Centralförbundet för Frivillig Befälsutbildning och Göteborgs FBU 

styrs av bakåtsträvande, könsdiskriminerande "mörkermän". De 

vill utestänga flickor från sina egna frivilligkurser — trots att 

såväl statsministern och försvarsministern som ÖB sagt ja till 

jämställdhet. Och det just efter flickornas hemställan om att få 

vara med på de stora seglarlägren i KA 4:s regi på Känsö i 

Göteborgs skärgård. Detta anser sommarens kursledning på 

Känsö. 

För sju år sedan gick några Hisings-flickor i bräschen för att FBU 

på sina frivilligkurser skulle tillämpa jämställdhet i elevantagningen. 

Våra högsta ansvariga myndigheter gav sitt samtycke. Motvilligt 

medgav FBU:s Centralförbund att flickor kunde tas emot på försök. 

Efter sju års försök med mycket goda resultat och "bättre go i 

pojkarna, när flickor är med och driver upp utbildningstakten" så 

ingavs till årets stämma i Göteborgs FBU en motion om att de egna 

paragraferna måtte ändras så att jämställdhet mellan könen blev 

ett faktum. 

— Anmärkningsvärt nog förkastade en enhällig FBU-styrelse denna 

motion, säger Känsö skolchef, kapten Gustav Lundberg vid 

sommarens seglarkurs för 118 ungdomar, varav 24 flickor. 

— Kring Centralförbundets stämma i februari nästa år kan det 

komma att storma. Allt starkare krafter ute i landets FBU-led 

kräver nämligen jämställdhet mellan könen. Försvaret självt önskar 

ju detta, påpekar Gustav Lundberg. 

— Försvarets sommarläger för ungdomar röner ett växande in-



tresse. På ett 25-tal platser runt om i vårt land tas denna sommar 3 

700 ungdomar emot, säger en av kursledarna sedan 27 år på Känsö, 

marindirektören i Militärkommando Väst, Rolf Hansson. 

På sin kursavdelning har han två kvinnliga instruktörer: Ingela 

Olofsson och Åsa Gewert, Göteborg. 

— Här ute på Känsö har vi genomgått grundkurs och olika 

vidareutbildningar så nu får vi tjänstgöra som instruktörer. Det är 

krävande, men samtidigt också mycket roligt. 

— Vi hoppas kvalificera oss för seglarcertifikat denna sommar. Här 

har vi varit på utbildning två år i rad. Det är så intressant, 

försäkrar Sussi Lundh och Marie Karlsson, Stockholm, och förbe-

reder tillsammans med många kamrater en längre segeltur. 

Sjösäkerhet och sjövett får de sannerligen lära, de 118 eleverna på 

Känsö. 

Från Säve kommer en femmanna marin jourstyrka med en Vertol-

helikopter och informerar om sina hjälpmöjligheter i sjöräddningens 

stora samverkan. 

På lördag invaderas Känsö av de 118 elevernas föräldrar och 

anförvanter. 450 är förhandsanmälda. Göteborgs FBU och dess 

Centralförbund borde vara med och studera jämställdhetens ung-

domsläger i KA 4-regi. 

TEGE EKSTRÖM 

 



Jämlikhetens förkämpar på KA 4:s seglarläger på Känsö med  fr v 

Militärkommando Västs marindirektör Rolf Hansson, instruktörerna 

Ingela Olofsson och Åsa Gewert samt skolchefen, kapten Gustav 
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