AVIS AV OG FOR SOLDATENE VED BARDUFOSS FLYSTASJON
sjon mot meldinga. samt en postkort-

8 arbeide for avvising ev meldinga. De

aksjon.hvor vi sendte brevkort med krav

vernepliktige i LTF har alts8 kun fått

om avvisning til forsvarsministeren.

mandat tit 8 arbeide for avvising. ikke

Det har også vart ei"Aksjonsgruppe mot

til 8 inngi forhandlinger med forsvars-

stortingsmelding 73 - her som bl.a. har

komiteen om graden av knebling. Det er

spredd et par tusen løpesedler til

nettap dette UH-folka har lagt opp tit.

sivile med forklaring pl vørt krav.

Det er svik mot soldatene, og kan ikke
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SENSUR-FRI

forsvares. For det m8 vare klart - om
MEDLIPERNE TIL F0/FD.
ett eller tre eller fea punkter forandSelvsagt er det noen som prøver å
res. vil det fortsatt vare ei knebling

Skal vi halde kjeft ?

splitte enheten blant soldatene. fordi
av oss soldater. Det er ikke akseptabelt.
de ikke har samme interesse som oss.
Hele meldinga m8 avvises - deretter må
Som ikke er interessert i 8 se at
vi soldater diskutere hvordan vi vil ha
soldatene har muligheter til 8 kjempe
vår tillittsmanneordning. Si kan resulfor sine rettferdige krav, og gjennom
tatet av diskusjonene legges frem i ei
føre dem. Det kunne f.eks - svekke"
seineremelding.Avvis derfor splittelse,forsvarsbudsjettet. Her på flystasjonen
forsøke til de reaksjonere - fult
har vi den reaksjonere Flesland.
avvising av stortingsmeldinga.
tillitsmann. LVA, som synes hele
meldinga er god.

De i Landsutvalget

HVA MR GJØRES?

Denne avisa er lagd av soldater
her p8 flystasjonen. Vi kan diverre

skuslar bort dei rettferdige krava vare.
Forsvarsleiinga søker 8 kneble dei

ikkje stå fram under fullt namn, de

sjansene vi har for 8 betre vøre k5r,

dette er ei illegal -ulovleg- avis.

gjennom ei ny - tillitsmanns-ordning'

Demokrati og ytringsfridom er ikkje til

les: GISSELORDNING. Gjennom Tredel-

for oss soldatar.

saka er det avslørt at Forsvars-leiinga

Men kvifor utgi ei illegal, fagleg

vil bruke oss soldatar til 5 slø ned p@

soldat-avis? Vi meiner at ei soldat-

lovlege streikar, demonstrasjonar og

avis skal skrivast av og for soldatane.

politiske grupperinger i Noreg.

og i sekretariatet som sokner til Unge

Det er viktig at vi alle har kjennskap

utan at eit eller anna tilfeldig til-

Unge Høgre, med god hjelp av befalet,

Høyre. sier at meldinga er bra dersom

til innholdet i meldinga. spør tillits-

sett befal skal kunne bestemme kva inn-

har satt igang forfølging av progressive

2-3 punkter endres. Kan vi godta noe

mannen om han kan ta den opp på et all-

haldet skal vere. Vi treng ei fagleg

soldatar. Dei søker 8 kaste tillitsmenn

slikt?

mannamøte.Diskuter den grundig. og fatt

soldat-avis, for å ta opp dei sakene vi

som taler soldatenes sak. og går ikkje

vedtak mot den - for full avvising.

soldatar er opptekne av. sl som meire

av vegen for å gjere kupp.

Send vedtak til LTF og Stortinget.

dagpengar, betre tillitsmenns-ordning

MINDRE KNEBLING?
Disse UH-folka sier indirekte at meldinga er akseptabel hvis
* distriktskonferansene.opprettholdes

INNSTILLINGA KOMMER
Til innstillinga kommer over 'Aske.

* bare soldatene kan avsette tillitsmenn

-hvis den ikke blir utsatt igjen-

* ingen hindringer må bli lagt i veien

la oss da vise F0/FD og Forsvarskomiteen

for

sekretariatets arbeid.

Dette er svik mot Landskonferanse vedtaket som påla de vernepliktige i LTF

i Stortinget at vi stø massivt og
enhetlig på kravet om full avvising. at
vi ikke godtar noe annet.

og bo- og tjeneste-forhold. maten.

Kort sagt.s8 er situasjonen i det
sivile og militore skjerpa. Det krev at

Tredal-saka. jevlige befal. kven Fors-

vi soldatar søker 8 ta til motmale,

varet er retta mot.osb. - utan at noko

organisere oss betre mot slike framstøt.

befel skal kunne sensurere bort noko.

SENSURFRI kan bli ein god begynnelse.

Dernest er situasjonen i samfunnet

Vi trur at avisa har mange viktige opp-

skjerpa. noko som og flir konsekvensar

giver her, og at ho kan bli eit godt

for oss. Vi har Libertas-aksjonane og

våpen for oss.

"Fei-dem-ut - -kampanjane til dei resksjonare. Arbeidsgivarane truger med

Det er imidlertid tre punkt vi m8

lock-out for 90.000 arbeidere pga lov-

hugse: Avisa m8 spreiast. - syt for kam-

lege streikar. Vi opplever stadig pris-

eratane dine les ho. Det koster litt 8

auke, - dyrtida blir hardare og hardere.

trykke ho.- ver med 8 betale ein 50-øre

Vi soldatar f8r ikkje kompensasjon for

eller ei krone. Avisa er illegal - hald

dyrtida. - Regjeringa og Forsvarsleiinga

tett med det du veit om ho.

VI VIL IKKJE HALDE KJEFT MED DET VI MEINER!
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Stortingsmelding 73:Knebling av soldatene!

Razzia !
P8 Setermoen har soldatane teke
til 8 gi ut ei illegal avis- 'Venstre
Om". Avisa er skreven av og for sol-

fordi alle soldatane p8 Setermoen har
stått samen om avisa som ein mann.
Etter 8 ha truge med refs. har no
befalet førebels lagt saka tilside.

datane. Nyleg blei difor ein aktiv

Forsvarsdepartementet (FD) og
Forsvarets Overkommando (FO) har lagt

Årsaken til dette er vel at kravet om
full avvising stadig får oppslutning

frem et forslag til ny - tillitsmanns -

fra fler og fler, ikke bare blant oss

ordning", som er et forsøk p8 8 kneble

soldater, men også fra fagforeninger,

vår kamp for bedre kår.Før vi tar for

interesseorganisasjoner, mm.

tillitsmann innkalla til avhøyr hos
oss meldinga.bør vi se hva som har
sikkerhets-offiseren.

KVA KAN VI LÆRE AV DETTE'

Imellomtida opna anna befal

skjedd tidligere.

KNEBLINGSPUNKTENE
FO/FD vil knekke mulighetene våre for

Jo. at befalet er istand til å ta alle

skapet hans. kor dei fant eit eksemplar av ei anna illegal avis, frå

UTGANGSPUNKTET

å stille krav og for å gjennomføre dem,

midla i bruk for å få noko p8 ein
Vårt utgangspunkt ble formulert av

ved at

Landskonferansen -73,der det het at vi

* allmannamøtene faller bort, vi mister

eller flere soldatar. Difor: Ver budd

Åsegarden. Befalet skreiv så namnet
til tillitsmannen på avisa, og la ho
tilbake i skapet. Dette var ein verne-

på razziaer. ha aldri meir enn eit
eksempler i skapet. Ver klar over at
du kan bli avhøyrd. om dei finn avisa

soldater må få ei tillitsmanns -ordning

vår demokratiske kontroll over

hvor vi har mer reell makt og innflyt-

tillitsmannen og hans arbeid.

else.Som vi skal se seinere, kan ikke

pliktig vitne til.

hos deg. Du kan og bli truga til 8

Etter at tillitsmannen var

dette ha vert utgangspunktet til FO/FD.

Departementet(les: befalet) kan

heller tvert imot.

fjerne - brysomme - tillitsmenn.

seie ricko. eller få "tilfeldige"

avhøyrd. blei han fulgt ned på rommet

spørsmålom ho. Midla befalet har er

sitt. og beordra til 8 opne skapet.

mange og utstuderte. Stol difor ikkje

- i nervar av sikkerhets-offiser og

på dei. Skjer noko med deg. fortel

anna befal. Gjett kva dei fann da";

BAK RYGGEN TIL SOLDATENE
Det vil føre alt for langt å gå inn på
alle avtalebrudd og brudd p8 Landskonf -

Riktig. Den illegale avisa fra Åse -

det straks til tillitsmannen din.
Hold tett med det du veit om avis

gården, med namnet hans på.
Etter dette blei rom-kameratene
hans avhøyrde ein for ein. og tilslutt
tillits -mannen. Men befalet har ikkje
klart å få noko korkje p8 tillits mannen eller andre soldater. Dette

eranse - vedtak som FO/FD har gjort seg

avisa. Berre p8 den milten kan vi ha ei
eiga. fagleg soldat - avis her på fly-

mellom leirene.
* Befalet får stemmerett på Landskonfe -

skyldig i, før selve meldinga forelå.

ransen, og blir altså med på å

Vi skal bare ta med at FO/FD forsøkte å

bestemme hva vi soldater skal mene.

kven du får ho hos.osb. Berre på den
måten kan vi hindre befalet å stogge

Distriktskonferansene faller bort, og
dermed den verdifulle kontakten

gå bak ryggen p8 oss. ved å forsøke å
presse meldinga igjennom i Stortinget

* F0/FD skal kunne hindre arbeidet til
våre øverste soldat-tillitsmenn(LTF).
- slik

før Landskonferansen -74. FO/FD ville

* saksområdet innsnevres uklart.

hindre at soldatene fikk diskutere

at den lokale sjef kan bestemme hva som

meldinga før og p. Landskonferansen.

skal opp.

stasjonen.

Dette forsøket ble slått tilbake av oss.
da ca.30 av 43 sentrale tillitsmanns-

llY

Landskonferansen -74 krevde at hele

soldater- protesterte. Forsvarskomiteen

meldinga måtte avvises, trekkes av AP-

i Stortinget utsatte så behandlinga av

regjeringa. Dette er et krav som har

meldinga til etter Landskonferansen.

fått full oppslutning på distrikts -

STADIG UTSETTING
Etter dette har behandlinga i Forsvars-
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MASSIV MOTSTAND

utvalg -som representerer over 13.000

konferansene, og i vedtak fra mange
forskjellige leire. Her p8 flystasjonen

komiteen vart utsatt gang på gang. Det

har tidligere et enstemmig sentralt

het n8 like etter jul at innstillinga

utvalg avvist stortingsmelding 73 p8

ville foreligge i slutten ev februar,

prinsipielt grunnlag. Videre har det

men nå er den utsatt til etter påske.

vart arrangert en vellykket demonstra-

Stortingsmelding 73:Knebling av soldatene!

Razzia !
På Setermoen har soldatane teke
til å gi ut ei illegal avis- - Venstre
Om". Avisa er skreven av og for soldatane. Nyleg blei difor ein aktiv

fordi alle soldatane p8 Setermoen har
stått saman om avisa som ein mann.
Etter å ha truga med refs. har no
befalet førebels lagt saka tilside.

tillitsmann innkalla til avhøyr hos
sikkerhets -offiseren.
Imellomtida opna anna befal
skapet hans, kor dei fent eit eksemplar av ei anna illegal avis. frå
Åsegården. Befalet skreiv så namnet
til tillitsmannen på avisa. og la ho
tilbake i skapet. Dette var ein vernepliktig vitne til.
Etter at tillitsmannen var
avhøyrd. blei han fulgt ned på rommet
sitt, og beordra til å opne skapet,
- i nerver av sikkerhets-offiser og

KVA KAN VI LÅRE AV DETTE?

garden. med namnet hans på.
Etter dette blei rom-kameratene
hans avhøyrde ein for ein, og tilslutt
tillits-mannen. Men befalet har ikkje
klart å få noko korkje p8 tillits mannen eller andre soldatar. Dette

full avvising stadig får oppslutning
fra fler og fler, ikke bare blant oss

ordning", som er et forsøk på 8 kneble

soldater, men også fra fagforeninger.

vår kamp for bedre k8r.Før vi tar for

interesseorganisasjoner, mm.

skjedd tidligere.

eller flere soldater. Difor: Ver budd
på razziaer. ha aldri meir enn eit
eksemplar i skapet. Ver klar over at
du kan bli avhøyrd. om dei finn avisa
hos deg. Du kan og bli truga tit å
seie noko. eller få "tilfeldige"
spørsmål om ho. Midle befalet har er
mange og utstuderte. Stol difor ikkje
på dei. Skjer noko med deg. fortel
det straks til tillitsmannen din.
Hold tett med det du veit om avisa
kven du får ho hos,osb. Berre på den
måten kan vi hindre befalet 8 stogge
avisa, ?erre på den miten kan vi ha ei
eiga. fagleg soldat-avis her på flystasjonen.

KNEBLINGSPUNKTENE
FO/FD vil knekke mulighetene våre for

Jo. at befalet er istand til å ta alle
midla i bruk for å få noko på ein

Årsaken til dette er vel at kravet om

fram et forslag til ny "tillitsmanns -

oss meldinga,bør vi se hva som har

anna befal. Gjett kva dei fann da?
Riktig. Den illegale avisa fra Åse-

Forsvarsdepartementet (FD) og
Forsvarets Overkommando (FO) har lagt

UTGANGSPUNKTET

å stille krav og for å gjennomføre dem,

Vårt utgangspunkt ble formulert av

ved at

landskonferansen -73.der det het at vi

* allmannamøtene faller bort, vi mister

soldater må få ei tillitsmanns-ordning

vår demokratiske kontroll over

hvor vi har mer reell makt og innflyt-

tillitsmannen og hans arbeid.

else.Som vi skal se seinere. kan ikke
dette ha vert utgangspunktet til FO/FD,

* Departementet(les: befalet) kan
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Distriktskonferansene faller bort, og
dermed den verdifulle kontakten
mellom leirene.
* Befalet får stemmerett på Landskonfe -

skyldig i, før selve meldinga forelå.

ransen, og blir altså med på å

Vi skal bare ta med et FO/FD forsøkte å

bestemme hva vi soldater skal mene.

gå bak ryggen på oss, ved å forsøke å
presse meldinga igjennom i Stortinget
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meldinga måtte avvises. trekkes av APregjeringa. Dette er et krav som har
fått full oppslutning på distrikts konferansene, og i vedtak fra mange
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Etter dette har behandlinga i Forsvars-

forskjellige leire. Her på flystasjonen

komiteen vart utsatt gang på gang. Det

har tidligere et enstemmig sentralt
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AVIS AV OG FOR SOLDATENE VED BARDUFOSS FLYSTASJON
sjon mot meldinga. samt en postkort -

å arbeide for avvising ev meldinga. De

aksjon.hvor vi sendte brevkort med krav

vernepliktige i LTF har altså kun fått

om avvisning til forsvarsministeren.

mandat til 8 arbeide for avvising. ikke

Det har også vert ei - Aksjonsgruppe mot

til 8 inngå forhandlinger med forsvars-

stortingsmelding 73 - her som bl.a. har

komiteen om graden av knebling. Det er
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nettop dette UH-folka har lagt opp til.
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forsvares. For det m8 vare klart - om
MEDLØPERNE TIL FO/FD.

ett eller tre etler fem punkter forand-

Selvsagt er det noen som prøver 8
splitte enheten blant soldatene. fordi
de ikke har samme interesse som oss.
Som ikke er interessert i

I se at

soldatene har muligheter til 8 kjempe
for sine rettferdige krav, og gjennom
føre dem. Det kunne f.eks "svekke"
forsvarsbudsjettet. Her p8 flystasjonen
har vi den reaksjonere Flesland.

Skal vi halde kjeft ?

res. vil det fortsatt vare ei knebling
av oss soldater, Det er ikke akseptabelt.
Hele meldinga m8 avvises - deretter ml
vi soldater diskutere hvordan vi vil ha
vår tillittsmannsordning. S8 kan resultatet av diskusjonene legges frem i ei
seineremelding.Avvis derfor splittelses-

Denne avisa er Lagd av soldater
her på flystasjonen. Vi kan diverre

tillitsmann. LYA. som synes hete

Forsvarsleiinga søker 8 kneble dei
har for 8 betre våre kår.

ikkje stå fram under fullt namn. da

sjansene vi

dette er ei illegal -ulovleg- avis.

gjennom ei ny "tillitsmenns-ordning".

Demokrati og ytringsfridom er ikkje til

les: GISSELORDNING. Gjennom Tredel-

for oss soldatar.

saka er det avslørt at Forsvars-leiinga

forsøke til de raaksjonare - fult
avvising av stortingsmeldinga.

skuslar bort dei rettferdige krava våre.

Men kvifor utgi ei illegal. fagleg

vil bruke oss soldatar til å slå ned på

soldat-avis? Vi meiner at ei soldat-

lovlege streikar. demonstrasjonar og

avis skal skrivast av og for soldatane.

politiske grupperinger i Noreg.

og i sekretariatet som sokner til Unge

Det er viktig at vi alle har kjennskap

utan at eit eller anna tilfeldig til-

Unge Høgre, med god hjelp av befalet.

Høyre. sier at meldinga er bra dersom

til innholdet i meldinga. Spør tillits-

sett befal skal kunne bestemme kva inn-

har sett igang forfølging av progressive

mannen om han kan ta den opp pl et all-

haldet skal vere. Vi treng ei fagleg

soldatar. Dei søker å kaste tillitsmenn

mannemøte.Diskuter den grundig. og fatt

soldat-avis, for å ta opp dei sakene vi

som taler soldatenes sak. og går ikkje

vedtak mot den - for full avvising.

soldatar er opptekne av. s8 som meire

av vegen for å gjere kupp.

Sand vedtak til LTF og Stortinget.

dagpengar, betre tillitsmanns-ordning

meldinga er god.

De i Landsutvalget

2-3 punkter endres. Kan vi godta noe
slikt?
MINDRE KNEBLING?

HVA Me GJeRES?

Disse UH-folka sier indirekte at meldinga er akseptabel hvis

INNSTILLINGA KOMMER

* distriktskonferansene,opprettholdes

Til innstillinga kommer over påske,

* bare soldatene kan avsette tillitsmenn

-hvis den ikke blir utsatt igjen-

* ingen hindringer m8 bli lagt i veien

la oss da vi.se FO/FD og Forsvarskomiteen

for sekretariatets arbeid.
Dette er svik mot Landskonferanse vedtaket som olla de vernepliktige i LTF

og bo- og tjeneste-forhold. maten.
Tredal-saka. jevlige befal. kven Fors-

vi soldatar søker 8 ta til motetale.

varet er retta met.osb. - utan at noko

organisere oss betre mot slike framstøt.

befal skal kunne sensurere bort noko.

SENSURFRI kan bli ein god begynnelse.

Dernest er situasjonen i samfunnet

i Stortinget at vi sti massivt og
enhetlig pl kravet om full avvising, at
vi ikke godtar noe annet.

Kort sagt.s8 er situasjonen i det
sivile og militare skjerpe. Det krev at

Vi trur at avisa har mange viktige opp-

skjerpe, noko som og får konsekvenser

gåver her. og at ho kan bli eit godt

for oss. Vi har Libertas-aksjonane og

våpen for oss.

-

Fei-dem-ut - -kampanjane til dei reek-

sjonere. Arbeidsgivarane truger mad

Det er imidlertid tre punkt vi

lock-out for 90.000 arbeidere pga lov-

hugse: Avisa må spreiast. - syt for kam-

lege streikar. Vi opplever stadig pris-

eratene dine les ho. Det koster litt å

auke, -- dyrtida blir hardare og hardere.
Vi soldatar får ikkje kompensasjon for

trykke ho.- ver med 8 betale ein 50-øre
eller ei krone. Avisa er illegal - hald

dyrtida. - Regjeringa og Forsvarsleiinga

tett med det du veit om ho.
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