stempel" fra forsvarsledelsen.Argumentet vil bli:Aksjonerer
du,blir du stilt for retten."
Vi ma kreve at tiltalen blir trekt tilbake.Alt annet vil
våre a godta at aksjoner fra soldatene kvalifiserer til
rettsak.Likevel må vi vare forberedt pa at rettssaka
kommer opp.Da ma vi svare med et samstemmig krav fra alle

NEI TIL KRIMINALISERING AV 5oLbATKAMPENL
Den 9.mars 1976 aksjonerte
over 90% av soldatene på
Steinkjer for kravet om
sivilt antrekk til middag
(aksjonen omfattet ikke
"skolekompaniet")

leirer om a frikjenne de tre.Vi ma forsvare de små mulighetene vi har til a kjempe for kravene vare,og sloss, for
a utvide dem;
DE TRE TRENGER .)TøTTI:: - ,,ETT

GANG STØTTEARBEID:

Uten støtte fra store mengder soldater,skoleelever,
studenter,arbeiderungdom,fagorganiserte og andre interesserte kan vi ikke regne med frikjenning.Hver protest mot
tiltalen,hver støtteuttalelse til de tre vil vise at vi
ikke kan tale slike metoder fra forsvarsledelsen.De vil
vise at soldatene ikke lar seg knekke uten motstand og at
også

folk

utenom leirene reagerer pa overgrep mot sol-

datene.
„,tøttearbeidet ma settes i gang over hele landet.Organiser
lokale støttekomiteer,spre dette opnropet og samle inn
underskrifter og penger.De tre trenger nemlig økonomisk
støtte bl.a. til advokathjelp.Derfor har støtte-komiteen
laget ei underskriftsliste for de tre,der hver underskriver
gir ei krone celler mer).
La oss vise at soldatene ikke gir seg uten kamp,og at det f
finnes mange utenom leirene som støtter soldatene l.
Ta opp saka i tillitsmannsordninga,i fagforeninger og
andre organisasjoner.Vedta støtteuttalelser.

OPPROP FRA STØTTEKOMITEEN FOR STEINKJERSOLDATENE:

NEI TIL KRIMINALISERING AV SOLDATKAMPEN - FRIKJENN
STEINKJERSOLDATENE!
Tre soldater som gjorde tjeneste på Steinkjersannan
i vinter er nå tiltalte av påtalemyndighetene.De
tre var` tillitsmenn for rekruttene og tok del i en
aksjon for retten til å spise middag i sivil.
Tiltalen mot de tre er et angrep på alle soldater som
kjemper fpr bedre kår.Derfor har soldater i Trondheimsregionen gått sammen i en støttekomitee,som skal
organisere og samle inn støtte til de tre soldatene.

.støttekomiteen for bteinkjersoldatene,c/o Geir Hovland,
Øvre Møllenberggt. b5 - 7000 Trondheim.Postgiro 3i32365,

FRIKJENN 5TEINKJER50LbATENE?

HVA HENDTE PÅ STEINKJERSANNAN?
Den niende mars 1976 gikk over 90 % av soldatene til
aksjon for kravet om sivilt antrekk i matsalen.
Dette er et gammelt krav på Steinkjersannan og hadde
brei støtte blant soldatene.Det hadde blitt reist
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gjennom tillitsmannsordninga flere ganger uten
resultat,sjøl om kravet forlengst var gjennomført i
flere andre leirer.Soldatene på Steinkjersannan
møtte denne daget fram utafor matsalen i sivile klær
for å vise støtte for kravet og motstand mot den
steile holdninga til leirledelsen.
"Argumentene" som leirledelsen hadde møtt dette kravet
med da det var oppe i tillitsmannsapparatet var at
det var "uhygenisk",at soldatene kunne søle på seg,
at det førte til utbredelse av skabb og endelig-at
sivile fra byen kunne snike seg inn å spise på
Forsvarets bekostning!
Soldatene avviste dette tøvet og gikk til aksjon.
Inspiserende befal prøvde forgjeves å få soldatene
til å avblåse aksjonen og gå til kasernene for å
skifte til permuniform,slik ordninga var.Dette ble
blankt avvist av soldatene,som gjennomførte aksjonen
og boikotta matsalen.Leirledelsen gjorde i dagene
som fulgte alt de kunne for å hindre aksjonen.
Trusler om å trekke tilbake hele prøveordninga med
sivilt tøy(etter middag),utplukking og avhør av enkeltpersoner og hele tropper,kompanioppstillinger i
uniform kl. 16.30 med trusler om represalier ved

ordrenekt og/eller oppfordring til ordrenekt.Strafferamma for §77 opp til 6 mnd fengsel,for §46 opp til
2 år når oppfordring til ordrenekt skjer"i nærvær av
tropp".
HVORFOR BLIRDET REIST TILTALE?
I det siste året har det foregått en rekkeaksjoner i
norske militærleirer,de fleste for lokale krav.Noen av
aksjonene har gitt resultater.Samtidig har diskusjonen
om en egen interessorganisasjon for soldatene blitt
ført av stadig flere.Alt dette vitner om et oppsving i soldatkampen.At soldatene må kjempe for å
få gjennom kravene sine er blitt enda tydeligere.
Forsvarsledelsen liker ikke at soldatene går til aksjon
for å få bedre kår.De ønsker seg soldater som godtar
kadaverdisiplinen og som ydmykt spør om forbedringer
uten å reagere på avslag.
Derfor setter de så hardt inn å knekke kampviljen hos
soldatene.Nylig ble en gardist som oppfordret til
to minutter stillhet i forbindelse med henrettelsen av
fem spanske frihetskjempere i fjor høst dømt i byretten i Oslo.For vel et år siden fikk landsutvalget
for tillitsmenn i forsvatet 8 dager i bua for å ha Te

videre aksjon,og "avblåsing" av aksjonen gjennom

sjon for soldatene.Det finnes også flere eksempler.

lokiradioen,var midler befalet tok i bruk for å stoppe
aksjonen.
Aksjonen viste imidlertid at et overveldende flertall
av soldatene på Steinkjersannan sto fast på dette
kravet.I tillegg fikk aksjonen brei støtte fra flere
leirer og fra distrikts-konferansen for tillitsmenn
fra Østlandet aiTrøndelag.Idag veit vi at Steinkjersoldatenes kamp har gitt seier:Forsvarsdepartementet
har bestemt at sivilt antrekk etter endt tjeneste skal
gjelde for alle leirer i Norge. 7,-n 1 1. i`1l -t
HVA GJØR SÅ FORSVARSLEDELSEN?
Leirledelsen på Steinkjer plukker ut tre soldater som
"ansvarlige" for aksjonen.Disse får saka oversendt til
påtalemyndighetne,to av dem får refs i tillegg.Alle tre
er tiltalt etter § 77 i den militære straffeloven,ledd
1 og 3,for"unnlatese av tjenesteplikt".I tillegg er
en av dem tiltalt for å ha overtrådt § 46,l.ledd,for

sendt ut et diskusjonsopplegg om interesseorganisa-

Forsvarsledelsen prøver å splitte og skremme soldatene
ved a plukke ut "ansvarlige" for aksjoner som det har
vart stor oppslutning om.I aksjonen pa bteinkjersannan
sto

5,„ av soldatene bak aksjonen..., plukke ut tre "ansv-

arlige" er a vise"forakt for alle som var med i aksjonen,d
det er a framstille soldatene som viljeløse individer som
ikke har dømmekraft god nok til a vurdere aksjonen de
sjøl deltar i.
TILTALEN ER ET ANGREP Pk HELE bOLDATKAMPEN
bteinkjeraksjonen var rettferdig.Gjennom tiltalen mot de
tre forsøker patalemyndighetene å kriminalisere aksjonen.
En fellende dom mot de tre vil også kriminalisere alle
soldataksjoner som ikke på forhånd har mottatt et "lovlig-
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gjennom tillitsmannsordninga flere ganger uten
resultat,sjøl om kravet forlengst var gjennomført i
flere andre leirer.Soldatene på Steinkjersannan
møtte denne dageh fram utafor matsalen i sivile klær
for å vise støtte for kravet og motstand mot den
steile holdninga til leirledelsen.
"Argumentene" som leirledelsen hadde møtt dette kravet
med da det var oppe i tillitsmannsapparatet var at
det var "uhygenisk",at soldatene kunne søle på seg,
at det førte til utbredelse av skabb og endelig-at
sivile fra byen kunne snike seg inn å spise på
Forsvarets bekostning!
Soldatene avviste dette tøvet og gikk til aksjon.
Inspiserende befal prøvde forgjeves å få soldatene
til å avblåse aksjonen og gå til kasernene for å
skifte til permuniform,slik ordninga var.Dette ble
blankt avvist av soldatene,som gjennomførte aksjonen
og boikotta matsalen.Leirledelsen gjorde i dagene
som fulgte alt de kunne for å hindre aksjonen.
Trusler om å trekke tilbake hele prøveordninga med
sivilt tøy(etter middag),utplukking og avhør av enkeltpersoner og hele tropper,kompanioppstillinger i
uniform kl. 16.30 med trusler om represalier ved

ordrenekt og/eller oppfordring til ordrenekt.Strafferamma for §77 opp til 6 mnd fengsel,for §46 opp til
2 år når oppfordring til ordrenekt skjer"i nærvær av
tropp".
HVORFOR BLIRDET REIST TILTALE?
I det siste året har det foregått en rekkeaksjoner i
norske militærleirer,de fleste for lokale krav.Noen av
aksjonene har gitt resultater.Samtidig har diskusjonen
om en egen interessorganisasjon for soldatene blitt
ført av stadig flere.Alt dette vitner om et oppsving i soldatkampen.At soldatene må kjempe for å
få gjennom kravene sine er blitt enda tydeligere.
Forsvarsledelsen liker ikke at soldatene går til aksjon
for å få bedre kår.De ønsker seg soldater som godtar
kadaverdisiplinen og som ydmykt spør om forbedringer
uten å reagere på avslag.
Derfor setter de så hardt inn å knekke kampviljen hos
soldatene.Nylig ble en gardist som oppfordret til
to minutter stillhet i forbindelse med henrettelsen av
fem spanske frihetskjempere i fjor høst dømt i byretten i Oslo.For vel et år siden fikk landsutvalget
for tillitsmenn i forsvatet 8 dager i bua for å ha se
sendt ut et diskusjonsopplegg om interesseorganisa-

videre aksjon,og "avblåsing" av aksjonen gjennom

sjon for soldatene.Det finnes også flere eksempler.

loWiradioen,var midler befalet tok i bruk for å stoppe
aksjonen.
Aksjonen viste imidlertid at et overveldende flertall
av soldatene på Steinkjersannan sto fast på dette
kravet.I tillegg fikk aksjonen brei støtte fra flere
leirer og fra distrikts-konferansen for tillitsmenn
fra Østlandet a3Trøndelag.Idag veit vi at Steinkjersoldatenes kamp har gitt seier:Forsvarsdepartementet
har bestemt at sivilt antrekk etter endt tjeneste skal
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gjelde for alle leirer i Norge.
HVA GJØR SÅ FORSVARSLEDELSEN?
Leirledelsen på Steinkjer plukker ut tre soldater som
"ansvarlige" for aksjonen.Disse får saka oversendt til
påtalemyndighetne,to av dem får refs i tillegg.Alle tre
er tiltalt etter § 77 i den militære straffeloven,ledd
1 og 3,for"unnlatese av tjenesteplikt".I tillegg er
en av dem tiltalt for å ha overtrådt § 46,1.1edd,for

Forsvarsledelsen prøver å splitte og skremme soldatene
ved a plukke ut "ansvarlige" for aksjoner som det har
vart stor oppslutning om.I aksjonen pa ,Aeinkjersannan
sto

5,„ av soldatene bak aksjonen.,, plukke ut tre "ansv-

arlige" er a vise - forakt for alle som var med i aksjonen,d
det er a framstille soldatene som viljeløse individer som
ikke har dømmekraft god nok til a vurdere aksjonen de
sjøl deltar i.
TILTALEN ER ET ANGREP IV+ HELE :JOLDATKA11PEN
bteinkjeraksjonen var rettferdig.Gjennom tiltalen mot de
tre forsøker patalemyndighetene å kriminalisere aksjonen.
En fellende dom mot de tre vil også kriminalisere alle
soldataksjoner som ikke på forhånd har mottatt et "lovlig-
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stempel" fra forsvarsledelsen.Argumentet vil bli:Aksjonerer
du,blir du stilt for retten."
Vi ma kreve at tiltalen blir trekt tilbake.Alt annet vil
være a godta at aksjoner fra soldatene kvalifiserer til
rettsak.Likevel må vi være forberedt på at rettssaka
kommer opp.Da ma vi svare med et samstemmig krav fra alle

NEI TIL KRIMINAL15ERING AV 50LbATKAMPEN!
Den 9.mars 1976 aksjonerte
over 90% av soldatene på
Steinkjer for kravet om
sivilt antrekk til middag
(aksjonen omfattet ikke
"skolekompaniet")

leirer om a frikjenne de tre.Vi ma forsvare de små mulighetene vi har til a kjempe for kravene vare,og slosi, for
a utvide demi
DE TRE TRENGER ,JTØTT, : - ,,ETT " GANG bTØTTEAREEID:
■

Uten støtte fra store mengder soldater,skoleelever,
studenter,arbeiderungdom,fagorganiserte og andre interesserte kan vi ikke regne med frikjenning.Hver protest mot
tiltalen,hver støtteuttalelse til de tre vil vise at vi
ikke kan tale slike metoder fra forsvarsledelsen.De vil
vise at soldatene ikke lar seg knekke uten motstand og at
ogsa folk utenom leirene reagerer på overgrep mot soldatene.
:_,tøttearbeidet ma settes i gang over hele landet.Organiser
lokale støttekomiteer,spre dette op'ropet og samle inn
underskrifter og penger.De tre trenger nemlig økonomisk
støtte bl.a. til advokathjelp.Derfor har støtte-komiteen
laget ei underskriftsliste for de tre,der hver underskriver
gir ei krone (eller mer).
La oss vise at soldatene ikke gir seg uten kamp,og at det f
finnes mange utenom leirene som støtter soldatene'.
Ta opp saka i tillitsmannsordninga,i fagforeninger og
andre organisasjoner.Vedta støtteuttalelser.

OPPROP FRA STØTTEKOMIT EEN FOR STEINKJERSOLDATENE;
NEI TIL KRåMINALISERING AV SOLDATKAMPEN - FRIKJENN
STEINKJERSOLDATENE:
Tre soldater som gjorde tjeneste på Steinkjersannan
i vinter er nå tiltalte av påtalemyndighetene.De
tre var` tillitsmenn for rekruttene og tok del i en
aksjon for retten til å spise middag i sivil.
Tiltalen mot de tre er et angrep på alle soldater som
kjemper fpr bedre kår.Derfor har soldater i Trondheimsregionen gått sammen i en støttekomitee,som skal
organisere og samle inn støtte til de tre soldatene.

støttekomiteen for .--,teinkjersoldatene,c/o Geir Hovland,
øvre Møllenberggt. bb - 7000 Trondheim.Postgiro 34J32365,
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HVA HENDTE PÅ STEINKJERSANNAN?
Den niende mars 1976 gikk over 90 % av soldatene til
aksjon for kravet om sivilt antrekk i matsalen.
Dette er et gammelt krav på Steinkjersannan og hadde
brei støøtte blant soldatene.Det hadde blitt reist

