BEDRE OKONOMI OG FRITID!

Disse korte stikkordene i
overskriften sammenfatter faktisk de viktigste kravene til
soldatene i dag.
Tidligere har interessearbeidet blant soldatene i star grad
lidd under splittelse i radikale,
moderate og mer konservative
fraksjoner. Samtidig har de
utallige kravene og forslagene
som er blitt fremsatt vwrt tildels sprikende, til dels direkte
motstridende. Derfor representerer det et stort fremskritt at
vi har nadd frem til en situasjon der det store flertallet
av soldatene har greidd a samle seg om to enkle, lettfattelige
krav — nwrmest en slags plattform for det videre interessearbeidet.
Hva gar sa disse to kravene
ut pa.? Nar det gjelder okonomien er utgangspunktet det
faktiske forhold at bare 113 av
hvert drskull avtjener den militxre verneplikten, og at disse
soldatene har et daglig forbruk
pa gjennomsnittlig 20 kroner.

De store aystandene fra hjemmet som forer til hoye reiseutgifter og hyppige restaurantbesok, slar sterkest ut i den forbrukerundersokelsen Forsvaret
seI har foretatt.

Det sentrale kravet kan derfor kort uttrykkes slik: Vi godtar at vi, i motsetning til de
andre 2/3 brUker henholdsvis
12 og 15 maneder av vart liv pa
a avtjene verneplikten, men vi
finner det urimelig at vi i til-

legg gjennomsnittlig skal tape
droye 10 kroner pr. dag pa a

gjore dette. Derfor — full kompensasjon enten dette skjer i
form av billigere reiser, subsidierte Kantinepriser, hoyere
daglonn eller kanskje mest
sannsynlig en kombinasjon av
dette, som far regnskapet til
ga opp.
Det andre er fritida var. Den

begrenses fortsatt av mange restriksjoner som vel egentlig borer hjemme i den tida da de
militmre idealer gikk mer i retning av den proysiske kadaverdisiplin, og som tjener liten

ogsa her smrt enkelt: Bare de

hensikt utover det at tnilitaertjenesten gjores mer utrivelig
enn nodvendig. Van krav er

kunne ha en sa normal fritid
som mulig, bl. a. med vanlige
demokratiske rettigheter.

begrensningene av vdre rettigheter i fritida som det kan pdvises er strengt nodvendige for
a utove var militxre funksjon
opprettholdes. For ovrig bar vi

(Forts.

side 3)

Darlig rad

VEDTAKET
Forsvaret av Norge bygger i dag pa at ca. 1/3 av hvert arskull
avtjener militaer verneplikt. Disse soldatene har et daglig okonomisk forbruk pa minst kr. 20,—. Dette faktiske forbruket til gjennomsnittssoldatene
gir etter var mening ogs5 det beste uttrykk for soldatenes okonomiske behov. For at soldatene ikke skal tape okonomisk p5 a gjore sin innsats som
vernepliktig, krever vi derfor full kompensasjon for dette belopet. Det er
ogs5 vart krav at soldaten ved dimmisjon tilkjennes kr. 600,— for a avhjelpe overgangen tilbake til det sivile liv.
Fora hindre at en forbedrirg av soldatenes okonomiske kar skal
fore til storre belastning for skattebetalerne, vil vi arbeide for at kompensasjonsokningen dekkes ved omprioritering innenfor forsvarsbudsjettet
uten at budsjettet som helhet oker av den grunn.
Samtidig som vi erkjenner at de krav som stilles til ass som soldater nodvendigvis ma avvike en del fra de krav vi mater i det sivile liv, vil
vi fremholde at det ikke ma forekomme begrensninger av den enkelte
soldats friheter og rettigheter som ikke er strengt nodvendig fora fungere
effektivt militmrt sett. S5ledes er det vart grunnleggende krav at soldatene
i sin fritid skal nytte fulle demokratiske rettigheter,

Darlig fritid
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(Forts. side 3)

«DET SOM TRENDS ER EN

POLITISK REALITETS BEH ANDLINGD
Pa bakgrunn av at en del av
de krav norske soldater har
fremmet har vist seg gjennomfOrbare i de land det er naturligst a sammenlikne oss med,
nemlig Sverige og Danmark, synes vi ikke vare krav er urimelige. I Sverige far de vernepliktige f. eks. gratis hjemreise
en gang i maneden og kr. 250,ved dimmisjon for a lette overgangen til det sivile. Dette er
er av de mest sentrale krav fra
norske soldater. Et annet viktig krav er kravet om gratis
reise med NSB, dette har vi
ikke fatt respons pa i Norge
mens danskene allerede har
hatt ordningen i flere
Men dette betyr selvsagt ikke
at vi vil kunne gjennomfore
kravene her i Norge uten
mote pa vanskeligheter.
Var

trenge for a greie den andre
store utfordringen: Hvor skal
pengene tas fra? \Tart eget forslag her era finne frem til en
balansegang slik at Forsvarsbudsjettet pa den ene siden
ikke eser ut og forer til storre
skatter og avgifter for vanlige
folk, pa den annen side at de
omprioriteringene som finner
sted ikke blir av en slik karakter at de kan sies a svekke
Forsvaret og dermed fa sikkerhetspolitiske konsekvenser.

STORTINGET
I februar skal det i Stortinget innmeldes en samleproposisjon om militwre saker. Vi
vil Bette mye inn pa at Stortinget enten ved denne eller
ved en mer passende anledning
i naer fremtid, tar opp til prinsipiell behandling sporsmh.let
om soldatenes rettigheter ut
fra de krav vi har fremsatt. Vi
synes det vilje vmre naturlig
at Stortinget som en reaksjon
pa en slik massiv henvendelse

fra soldatene, ga tilkjenne sine
synspunkter pa de krav vi har
satt frem. Vi kan ikke vente
noen uttommende behandling,
men en manijestasjon av en
prinsipiell vilje til a komme
soldatene i mote og finne praktiske losninger til gjennomforingen av kravene, vil ha svaert
stor betydning loran forhandlingene bl. a. om okonomi.
Ser vi nokternt pa det, re•
presenterer tross alt ikke sol-

ger!) Gir Stortinget utvetydig
uttrykk for at det er politisk
vilje til a finne en losning og at
det er punkter pa Forsvarsbudsjettet som ma prioriteres lavere enn forholdene for soldatene, er det klart at oppgaven
med omprioritering ikke er
umulig!
GARANTIER
Som kjent fremkom de kravene vi har fremsatt allerede
pa Landskonferansen 1972. Nar
det na skal vwre ny Landskonferanse pa Sola i juni, vil det
vaere sywrt viktig at vi soldater i god tid for denne, far vite
hvilke garantier eller mangler
pa sadanne de politiske myndigheter vil gi. Konkret betyr
dette at Landsutvalget 1. april
vii Legge frem for soldatene det
forhandlingsresultatet man er
kommet frem til, slik at soldatene i forberedelsene av hvilke
saker som skal tas opp og hvilke delegater som 1.kal velges
osv., kan gjore det ut fra den
faktiske situasjon, og bestemme hva som her gjores videre.

forste og viktigste utfordring
blir de jolkevalgte organene.
vdre politiske og bevilgende
myndigheter. Greier vi solda-

ter, og heist da i samarbeid
med opinionen i samfunnet
for ovrig a skape politisk forstaelse for at disse kravene
bade er rimelige og rettferdige,
og a skape politisk vilje til
finne en losning pa gjennomforingen av dem, da er vi kommet langt. Men dette vii vi ogsa

datenes krav mer enn maksimalt 3 pst. av Forsvarsbudsjettet (og det er hvis alt skulle
komme i form av okte dagpen-

Fra aystemningen i Stabs-kompanietiBnl.

Mer ant oppslutningen blant soldatene - se side
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SOLDAT 73 SOLD

MASSIV OPPS UT
For:
KPC/GP

100%

KlovKp.

83,4%

Oppkl.eskv.

83,3%

Ing.Kp.

100%

Stridsv.eskv.

60,3%

LVA

100%
95 ,3 %

Mp.tr

Det nye ved SOLDAT 73 er
ikke at mannskapene masker a

Avisa finansiert ved
kronerulling
)

SOLDAT 73 er soldatenes egen avis. Den er
kominet i stand pa lokalt
initiativ. Den er basert pa
soldatenes egne vedtak.
Og sist, men ikke minst:
Den er finansiert av soldatene selv ved hjelp av
kronerulling.
I forskjellige leire har
det allerede i noen tid
pagatt kronerulling for a
finansiere avisa. Det er
ikke satt noen grense
oppad for hva en kan gi,
og av hensyn til var
skrale okonomi heller
ikke nedad. Kronerullingen kan organiseres pa
forskjellige mater. En
kan 1. eks. samle inn penger troppsvis, eller en
mann kan to ansvaret for
a ga rundt og fa pafort
navnet pa den som gir.
I skrivende stund har
kronerullingen innbrakt
3585 kroner, dvs ca. halvparten av det det koster
a trykke avisa. Kronerullingen bor derfor fortsette til vi har fatt betalt all
gjeld og utgifter i forbindelse med trykking og distribusjon. Det bor ogsa
settes i gang kronerullirig
der den tidligere ikke har
vwrt drevet. De innsamlede pengene kan sendes
til Landsutvalget for tillitsmenn.
Ved siden av den okonomiske siden av saken
har kronerullingen en annen viktig funksjon. Den
innebmrer for det fOrste
at alle bidrar med noe
handfast til avisa, og kan
for det andre ogsa skape
anledning til skikkelig a
fa distribuert var Okonomiske og sosiale situasjon oss imellom.

bedre pa en situasjon de er
misnoyde med. Det nye er at vi
har klart a samle oss om to
hovedkrav som nodvendige a
fa innfridd na, og om a utgi
en avis som kan gjore kravene
kjent og forstaelig for den offentlige opinion. Det nye er
ogsa at alle soldater deltar aktivt - i aystemninger, i kronerulling osv. Dermed er mann
skapene rundt pa de forskjel-

med et forsvinnende antall unntak skyldes dette ikke motstand mot kravene og SOLDAT
7,3. Det har altoverveiende sin
bakgrunn i at det enna ikke
har lykkes a na ut til alle avdelinger med initiativet, eller
at ikke alle har rukket a behandle saken. Avsides beliggenhet og fravr i forbindelse med
ovelser o. 1. er vansker som er
arsak til dette.

lige leirene og stasjonene sveiset bedre og mer aktivt sam-

Det samme gjelder for resten
av landet. Bare noen fa enhe-

men for felles interesser enn
noen gang tidligere.
De to hovedkravene i den resolusjon som forst ble vedtatt
pa distriktskonferansen av tillitsmenn i Troms/Nordland, er
1. full kompensasjon for vart
daglige forbruk pa 20 kroner
samt dimmisjonspenger, og 2.
storre frihet og demokratiske
rettigheter i fritida. At disse
kravene star i sentrum for soldatenes interesse na, viser den
massive oppslutning SOLDAT
73 har fatt. Nesten overalt
hvor resolusjonen og forslaget
om a utgi avisa har vrt behandlet, har soldatene med
mellom 90 og 100 pst. flertall

ter har Batt mot tiltaket med
SOLDAT 73. De som har hatt
anledning til eller rukket a behandle saken, har gitt en sterk
oppslutning. En viktig vanskelighet har vwrt at distriktskonferansen for tillitsmenn pa Ostlandet forst fant sted i slutten
av januar, og at Sorlandet enna
ikke har hatt en slik konferanse, mens Finnmark, Troms/
Nordland og Vestlandet/Trondelag hadde slike konferanser
i host.
Vi kan sammenfatte med
si at mannskapene star enige
og sterke bak kravene og SOLDAT 73. I og med at SOLDAT
73 spres, vil ogsa de avdelinger
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100%

0
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100% (3 imot)

Kp.C/Bn I
St.Kp./Bn I

5,8%

Vedtak for, stemmetall ukjent

Vardo flyst.

100%
100% (4-5 imot)

Sto.Kp./Bn 1

HonningsvAg flyst. Vedtak for, stemmetall ukjent
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Kp.A/Bn II

97,2%

0
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Kp.B/Bn II
Kp.C/Bn II

98,8%

1 ,2 %

96,7%

0
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St.Kp./Bn II

91,1%

4,8%

4,1

Sto.Kp./Bn II

95,3%

3,4%

1,3%

St.Btn./Setermoen

84,6%

7,4°/o

8%o

BttP/Setermoen

99%

Trogstad Fort

100%

HavnAs

72,1 0/0

MFA/GP

92%

3. tr./KpE/Sessvold ..

som enna ikke har hart om initiativet, bli oppmerksom pa
saken og kunne slutte opp om
den. SOLDAT 73 er ikke avsluttet med at avisa kommer
ut. Vi understreker at na gjelder det at de avdelinger som
av forskjellige grunner enna
ikke har fact behandlet kravene
og avisa, gjor dette, og pa den-ne maten ytterligere styrker
Landsutvalgets forhandlingsposisjon overfor staten.
Nedenfor presenteres de avstemningsresultater vi hittil er
kjent med. Meldingene om resultatene har Ott gjennom
mange ledd, slik at vi tar forbehold for eventuelle feil.
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100%
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100%

1.tr./KpA/Sessvold
Fra aystentningen ved Lsta SOrreisa.

. Vedtak for, stemmetall ukjent

Vrnes (Ieiravd.)

Kp Bodo

Aller sterkest er oppslutningen i Nord-Norge. Dette henger sammen med at det var i
Nord-Norge initiativet til SOLDAT 73 ble tatt, slik at en her
kom tidligere i gang med avstemninger, fotografering og
kronertilling. Samtidig er det
viktig a understreke at hovedmassen av soldatene er stasjonert i Nord-Norge, slik at den
massive ytringen fra denne
landsdelen alene har stor vekt.
Men heller ikke i Nord-Norge er oppslutningen total. Bare

1,5%

KPB/GP

Lutvann

stemt for - det er flere resultater med tilnaermet 100 pst.
enn med nwrmere 90 pst.

Mot:

100% (1 imot)

Brig. S. Tr.Kp.

Fru aystentningen i Stotte-kompaniet/Bn 1,

Avh.:

... 100%

(1 mot)

GarnKp/GSV

Vedtak for, stemmetall ukjent

St.tr./GSV

Vedtak mot, stemmetall ukjent

Sb.tr./GSV

Vedtak mot, stemmetall ukjent

StoKp/GSV

50%

TBK/Bn 1/4. kont.

100 0/0

50%

Garden
Lahaugmoen

Flertall for, stemmetall ukjent
Flertall for, stemmetall ukjent
Gardemoen (flpiapnet) Flertall for, stemmetall ukjent

Pa distriktskonferansen for Ostlandet har det kommet
fram skepsis fra enkelte avdelinger til vedtaket. Vi
kjenner dessverre ikke til om det er hoidt aystemninger i disse leirene, og folgelig heller ikke noe stemmetal!.
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1TENES EGEN A VIS:

ING 0111 KRAVENE

Avstemning i Kp. Bodo

Distriktskonferansene
I tidsrommet november—januar har det vaert holdt distriktskonferanser av tillitsmenn i 4 av de 5 distrikter landet er delt inn i. Vedtaket referert pa 1. side har vaert
oppe pa samtlige, og resultatene kan oppsummeres slik:
NORDLAND TROMS:
TILLITSMENN FOR

SAMTLIGE

var det 2 for, 2
og 7 avholdende.

Slant befalet
mot

FINNMARK: SAMTLIGE
TILLITSMENN FOR

Her stemte ingen av befalet
mot vedtaket .
VESTLANDET, TRONDELAG:
SAMTLIGE TILLITSMENN FOR

Storparten av befalet stcmte

BEDRE
(Forts. fra side 1)

Vi har diskutert oss fram til
brei enighet om disse kravene.
Fra Nord-Norge, der hovedtyngden av soldatene er samlet, ble
ideen bak og initiativet til denne avisen — «Soldat — 73» tatt.
Dens siktemal era presentere
og begrunne vare krav, vise
oppslutning om dem og henvende seg til opinionen i samfunnet for a vinne forstaelse
og stotte for disse kravene.
Selvsagt har det ogsa vaert
reist innvendinger og motforestillinger: Beveger ikke dette
seg pa grensen av det lovlige?
Blir befalet og kanskje til og
med enkelte menige soldater

mot. Et befal forsokte til og med
A fa motet opplost for a forhindre
at vedtaket overhodet ble diskutert.

OSTLANDET: DELVIS
TILSLUTNING TIL VEDTAKET

okonomidelen ble vedtatt med
26 mot 19 av de vernepliktiges
stemmer, mens resten av vedtaket ikke ble tatt opp til votering.
Konferansen som helhet, befalet

holdt utenfor? Vil ikke dette
bli en politisk aksjon som kan
utnyttes av spesielle grupperinger? Til det forste: SA lenge
vi uttrykkelig presiserer og viser at disse kravene ikke er
rettet mot Forsvaret, militaeret
eller befalet, men bare i praksis folger opp Landsdelskonferansens vedtak der det bl. a.
heter: «Arbeidet med a skape
en politisk opinion og frembringe en realitetsbehandling
av soldatenes rettigheter, ma
derfor innga som en sentral del
av tillitsmennenes arbeid» —
sa lenge kan umulig dette vwre
verken forsvarsfiendtlig eller
ulovlig.
Til det andre: En ting er at
vi diskuterer vare krav med
befalet — det har vi blant an-

inkludert, vechok imidlutid forst
et annet okonomivedtak, med 37
mot 28 stemmer. Dette vedtaket
ligger naer opp til okonomidelen
i det forste vedtaket, men presiserer noyere hvilke rettigheter
soldatene hor innrommes, og tar
ikke stilling til hvordan midlene
skal skaffes til veie.

SORLANDET: KONFERANSE
AVHOLDES 1 AUGUST

hva de skal fremfore som sine
egne krav og hvordan dette
skal gjores.
Det finnes heller ikke en eneste soldat som f. eks. av politiske grunner er blitt holdt
utenfor behandlingen av disse
kravene. Det er grov f orvrengning av at man pa enkelte
plasser i Nordland og Troms
sa at dersom det skulle finnes
en soldat som man av erfaring
vet ikke gar av veien for a
odelegge for andre, sa skal han
selvsagt fa delta i diskusjonen,
selvsagt fa delta i aystemningen, men man bor ikke gi ham
noen muligheter til a forhindre
f. eks. aystemningen dersom
alle alle de andre soldatene
onsker det.
At bildene fra aystemningene, som vi bruker for a fa f rem
et mer konkret og fargerikt
inntrykk av oppslutningen
blant soldatene, egentlig skulle
vmre ment som et tiltak nrmest for a kartotekfore hvem
som stemmer imot, slik en

tillitsmenn i Forsvaret. Landsutvalget trenger aktiv oppslutning til sitt arbeid. Soldat
med den interesse den har vekket hos soldater i store deler
av landet, vil derfor kunne bety
en styrking av Landsutvalgets
stilling.
Kort oppsummert tror vi at
Soldat —73 tross sine svakheter vil vise seg a vare et riktig
og nodvendig tiltak i arbeidet
for a bedre forholdene for soldatene. Den storste svakheten
ligger nok i at det pa grunn av
tidspresset bare er i Nord- _
Norge at det er blitt jobbet virkelig grundig med dette, slik
at innslagene fra Sor-Norge er
mye fEerre enn de burde og
kunne vmre, men vi regner med
at dette skal rette pa seg i den
tiden som na kommer.

NRK-medarbeider presterte
fremstille det, er en pastand

vi ikke engang bryr oss om
argumentere mot. Her kan
nemlig enhver leser av denne
avisen ved selvsyn gjOre seg
opp en mening om sannsynligheten av denne pastanden.
Etter som hele prosjektet er

vir n pl ikt ig

tverrpolitisk, med oppslutning
bade fra upolitiske soldater savel som soldater som regner
seg pa ytterste hoyre som pa

ytterste venstre floy, legger vi
svmrt stor vekt pa at ingen
spesiell politisk gruppering
skal kunne sla politisk mynt
pa dette interessearbeidet. Som
et konkret tiltak for a markere
dette, star som hovedansvarlige
for avisen, og dermed ogsa de

Ddrlig okonomi er et problem
ogsd svenske soldater sliter
med. Denne tegningen har vi
stjdlet fra et hef te utgitt az det svenske Landsutvalget for
tillitsmenn.

VEDTAKET
(Forts. fra side 1)

Fra aystemningen i Stotte-kompaniet/Bn2.
net gjort pa Distriktskonferansene. En annen ting er at det
i siste omgang ma vmre soldatene selv som ma bestemme

som orienterer om den pa en
pressekonferanse, en sittende
og en nylig avgatt tillitsmann
som i dette arbeidet har jobbet
utmerket sammen, men som
politisk star pa to motsatte
floyer. Etter som plattformen
for S-73 naermest er identisk
med de vedtak som ble fattet
pa Landskonferansen i 1972, vil
ogsa Soldat —73 were en verdifull state til Landsutvalget for

SOLDAT - 73
Ansvarlige redaktorer:
PER EVEN HOLMSEN
og KNUT FLOTTORP

(Forts. side 1)

Fra aystemningen i San.kp., Setermoen.
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Konkretiseringen av dettekravet m.h.t. permisjoner, bruk av
sivilt toy, utsmykning av rom
og politiske rettigheter foreligger i uttalelsen fra hovedtillitsmenn i Brig N, samlet pa konferanse 23. og 24. august (referert i Mannskapsavisa i sept. 72).
Seiv om vi oppfatter de forannevnte kravene som helt selvfOlgelige og innlysende rettferdige,
er vi samtidig klar over at en
innfrielse av dem er en ganske
omfattende sak. De lar seg ganske
enkelt ikke lOse av administrativ
vei, f.eks. ved enkle omposteringer pa forsvarsbudsjettet eller
ved rnindre oppmykninger av bestemmelsene i Indretjenestereglementet. Det s om trengs
er en politisk realitetsbehandling av de okonomiske og demokrati's'ke
rettighetene til soldatene

2015

Sterk civil stfitte
Redaksjonen har stilt endel personer folgende sparsmal:
Hva synes du personlig om soldatenes krav?
Kunne du tenke deg A ta opp saken i din egen organisasjon, slik at den eventuelt kunne stotte soldatene?
Av plasshensyn har Redaksjonen mattet korte noe inn
pa svarene.
JAN PETTERSEN
formann i UH's landsforbund:
Vi i Unge HOyre er enige i at

dagpengene, kombinert med andre ytelser som billigere eller
gratis reiser, lavere kantinepriser etc. ber komme opp 1 20
kr. Jeg tror ikke det er riktig
kreve dekning for disse midlene ved ompriorite ring innen forsvarsbudsjettet. Det er ingentvil
om at mange andre deler av for-

svaret ogsa trenger styrkelse,
og at dette vil komme soldatene
til Bode. Unge H0yre vil derfor
arbeide for en generell Okning av
forsvarsbudsjettet, og for en
snarlig gjennomfOring av 20 kr.- kravet.
Nar det gjelder spOrsmalet om
soldatenes politiske rettigheter,
mener Unge H0yre at soldatene
ma gis organisasjons- og ytringsfrihet pa samme mate som i samfunnet forOvrig, dog begrenset av
reglene i den militwre straffelov
og sikkerhetsbestemmelse.
HEMING OLAUSSEN,
formann i SF's Ungdom:

1. Jeg stOtter fullt ut de krav
som er skissert i vedtaket. Det
er svrt gledelig at soldatene har
fremmet disse kravene angiende
sine Okonomiske og demokratiske
rettigheter.
a gj0re
II. Det lover jeg
og jeg er overbevist om at SFs
Ungdom vil stOtte soldatene helt
ut.
SVERRE KNUTSEN
formann i SUF(m1):

I. Det er helt rimelig at soldatene tar opp kampen for a fa
dekket de reelle utgiftene de far
pafOrt ved a avtjene verneplikt.
Soldatenes krav om grunnleggende demokratiske rettigheter,
er et krav jeg stOtter fullt ut.
II. Det er klart at vi stOtter
ethvert rettferdig og progressivt
krav soldatene kiemper for.
BJORN TORE GODAL
formann i AUF:

AUF vil fOlge opp sitt arbeid
for at reglene for politisk virk-

somhet blir revidert slik at soldatene far fulle demokratiske
rettigheter i sin fritid, i fOrste
rekke ytrings- og organisasjonsfrihet. Vi vil ogsa arbeide for en
soldatlOnn pa et forsvarlig niva.
AUF stOtter alle krav fra sqldatene som er i samsvar med
dette.
BJORN MABERG HANSEN
formann i Norsk Studentunion:

I. Kravene er bade rettmessige og rimelige.
II. I arbeidsprogrammet for
NSU star det at vi skal stOtte
arbeidet for Okonomiske og politiske rettigheter for soldatene.

ganisasjonsarbeid i forsvaret er
eg ogsa enig i.
II. Dersom det kjem framlegg, vil vi behandle det. I samanheng med innstillinga om politisk verksemd i forsvaret er det
og sannsynleg at vi vil ta opp
desse sporsmila.
CARL JOHAf1 SVERDRUP
formann i Norges Unge Venstre:

I. StOtter soldatenes krav fullt
ut. Vi fattet i 1970 en resolusjon
som gar pa soldatenes Okonomiske krav, og som er i overensstemmelse med "plattformen".
kngaende politisk virksomhet i
forsvaret, har vi vedtak fra 196970 hvor det papekes at soldatene
bOr ha rett til organisert politisk aktivitet, studiegrupper etc.
II. Er allerede gjort. Forsvarsminister Kleppe vil ta kontakt
med oss slik at vi kan gi uttrykk
for var mening om stortingsmeldingen om politisk virksomhet i forsvaret.

GEORG OVESEN
formann i Kommunistisk Ungdom:

I. Full stOtte til soldatene.
"20 kroners kravet" ma vmre et
minimum. Fulle demokratiske
rettigheter bOr ogsa.va,re en selvfOlge og det ma gis anledning
til a drive politisk virksomhet.
II. KU har allerede tatt opp
disse krav, og har resolusjoner
som stemmer godt overens med
soldatenes krav frem stilt i " plattfo rm en".
WAR MOLDE
nestformann i Kristelig Folkeportis
Ungdom:

1. Jeg er positivt innstilt overfor soldatenes kray. Mener det
er rimelig med en Were Okanomisk kompensasjon enn na-

vrende satser gir, men jeg
kjenner for lite til saken til
kunne si at kr. 20,- er det rette
belOp. ForOvrig synes jeg det kunne vre aktuelt a fa en diskusjon pa berettigelsen av visse
poster innen forsvaret — forekommer det slOsing/
Demokratiske rettigheter synes ogsa a v2ere grunnleggende
kray.- I den forbindelse kommer
en vel ikke utenom anledning
til a drive politisk virksomhet.
Ordningen som gjelder na er utilfredsstillende.
II. Ja — noen av soldatenes
Onsker er allerede tatt opp, bl. a.
adgang til politisk virksomhet.
Det er ogsa av interesse
ta opp
Okonomi- og velferdssaker.

a

ASBJORN RINGEN
formann i Senterungdommen:

PER DROGSETH,
styremedlem i Yrkesskoleelevenes
og Lcerlingenes Interesseorganisasjon (YLI):

I. — Er enig i kravene, uten
at jeg i farten kan bedOmme
konkret tiltak. Soldatene ma ikke
fa en levesituasjon som i fritida
skiller seg fra det sivile liv.
II. Jeg kan love a ta saken
opp i Senterungdommen.

I. De er rimelige, og i trid
med det vi selv arbeider for.
II. Ja, f.eks. i form av uttalelse fra sentralstyret.

VEDTAKET
(Forts. fra side 3)

BERIT AALERUD
formann i Landslaget for Norske
Lcererstudenter (LNL):
I. De er rettferdige og rimelige, og burde vrt innfridd for
lenge siden.
II. Helt opplagt. Enhver oppfordring om stOtte vil bli behandlet i organisasjonen.
TROND ERIK SEEM
formann i Norges Gymnasiastsamband (NGS):

I. Stutter kravene fullt ut.
TT

V$r nran ni ca c inn 'Ara

gir for tida ikke anledning til
ta opp en slik sak andre stedei
enn pa landsmOtet. Jeg kan tenke
meg a fremme eventuell stotteuttalelser der, det avholdes 3/25/2.
EGIL YTREARNE
formann i Noregs Ungdomslag:

I. Soldatene bOr fOlge med
den generelle velstandsutviklinga, ut fra dette verker krava
rimelege. Kravet om lOyve til or-

FORSVARSFIENDTLIG?
NEI! Kravene er stillet

Vie liMis
OKTE SKATTER

OG AVGIFTER?
NEI! Vi
_ arbeider for at hpd.
bedringene for soldatene skal
skje innenfor rammen av
Forsvarsbudsjettet, slik at
budsjettet ikke oker av Jenne grunn.
Tvertimot vil en innfrielse
av kravene vare en stor avlastning for alle de foreidre
som i dag ma skyte til penger for at sonnen i militmret
skal greie A dekke det daglige tapet pa ca. 10 kr.
.

til
de politiske on bevilgede
myndigheter og ikke rettet
mot Forsvaret, militaeret eller befalet.
Aksjonen kan heller ikke
kalles politisk nvenstrevriddn. Den har en bred
tverrpoiitisk oppslutning der
det deltar sAvel upolitiske
soldater som soldater fra ytterste hoyre til ytterste venstre flay.
Vi onsker ikke omposteringer som vii svekke Forsvaret, og dermed kan sies A fa
sikkerhetspolitiske konsekvenser.

som kan anerkjenne disse som
fullt ut legitime og naturlige
grunnelementer i oppbygningen
av vart forsvar. Arbeidet med
skape en politisk opinion, frambringe en slik realitetsbehandling
av soldatenes rettigheter ma derfor innga som en sentral del av
tillitsmennenes arbeid.
Var konklusjon er at en slik
realitetsbehandling av de allerede framsatte krav i dagens
situasjon er viktigere enn stadig
bek ay
a /I C111
tyr imidlertid ikke at vi vil neglisjere det lOpende arbeidet med
bedre soldatenes Okonomiske kar
og coke trivselen og velferden ved
a fa gjennomfOrt de forslagene
Landsutvalget for tillitsmennhar
lagt frem og arbeider med. Sa
vidt vi kan bedOmme gjOr landsutvalget her ut fra sine begrensede muligheter en god jobb, og vil
ha var fulle stOtte og tillit ogsa
i sitt fremtidige arbeid.

a

DU stfitte soldatenes krav?
For at vare krav skal innfris trenger vi en solid stOtte
fra den sivile opinion. Folk som
synes vare krav er rimelige og

rettferdige, bOr aktivt vise at de
stutter oss. En mate a gjcore
dette pa er a skrive artikler eller leserinnlegg til landets aviser. Videre mener vi det er rik-

tig at sivile organisasjoner av
forskjellige slag viser sin holdning ved uttalelser eller pa annen
mate. Vi trenger lokale initiativ
i de tusenvis av organisasjoner
over hele landet; fra bedriftsklubber til mAllag, eller politiske foreninger. En sterk og
landsomfattende stOtte vil vare
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SOLDATENE HAR FREMSATT FOLGENDE KRAV:

en kraftig styrking av Landsutvalgets posisjon i de kommende forhandlinger.
Derfor vil vi foresla:
TIL SOLDATENE:
De aller fleste av oss er medlem av en eller annen organisasjon i det sivile; det vre seg
en bedriftsklubb, en politisk forening eller rett og slett en ungdomsklubb. Ta den ene av avisene (du har fait to) og send til
din organisasjon med din personlige hilsen, og oppfordre den til a

stOtte. Du kan ogsa sende avisa
til venner og bekjente som du
tror vil stOtte oss.

kltsa; klipp ut talongen til venstre og send den til den adressen som star pa den. Stotteuttalelser eller forespOrsler kan

TIL ENKELTPERSONER OG
ORGAN'S ASJONER I
DET SIVILE SAMFUNN:
Denne saken angar ikke bare
den tredjedel av norsk ungdom
som b a rer byrdene med a gjennomfcore sin militrtjeneste. Vi
ber om og vi trenger stOtte.

sendes direkte til"Landsutvalget
for tillitsmenn i forsvaret", Bygning 64, Rom 405, Akershus
festning, Oslo mil. Oslo I.
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1. Full kompensasjon for gjennomsnittsforbruket pA
kr. 20 og kr. 600 i dimisjonspenger.
2. Fulle demokratiske rettigheter i fritida.
Jeg/vi synes dette er rimelige krav, og vii uttrykke
min/var stotte.
NAVN/ORGANISASJON
ADRESSE

— Jusses. Je synes fordond-

Sendes til «SOLDAT-739 ved PER EVEN HOLMSEN,

LANDINGSVEIEN 13, OSLO 3.

re meg atte kompanisje fen

kommer lopende med stottetalong.

www.pdf-arkivet.no/soldat/

— Du storeste. Her star det
at nesten alle ungdomsorganisasjoner stutter oss.

2015

