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Soldater i Troms ville i forbindelse med 1.mai reise soldatene
til kamp for egne krav og vise
solidaritet med andre grupper.
Her nektet befalet soldatene å
kunngjøre et åpent møte om
1.mai utenfor leiren og forlangte
å sensurere løpesedler og paroler.
På toppen av det hele satte de
himmel og helvete igang forat
soldatene ikke skulle få leie

et hardt slag mot soldatenes
demokratiske rettigheter. Militærledelsen ønsker å undertrykke soldatene. Derfor er det viktig
at vi reiser en storm av protester.
Som en kuriositet kan en
nevne at Gardesjefen sammen
med Kongen i full uniform viste
sin solidaritet med 5 minutters
stillhet seinere på dagen. Den
stakk vist dypt.

max ria "Lun" rffice
lokaler til møtet. At befalet og
soldatflertallet står for ulike
interesser er greit, men at befalet
med alle mulige midler forsøker
å hindre soldatene til å kunne
reise seg til kamp, det er ikke å
følge de demokratiske spilleregler, som de i sine festtaler viser
til.
TILTALT FOR Å HA
PROTESTERT MOT DØDSDOMMER I SPANIA
I disse dager står en nylig
dimmitert Garde-tillitsmann tiltalt for å ha protestert mot
dødsdommene av anti-fascister i
Spania. Sammen med hele sin
tropp viste de sin solidaritet med
det spanske folket, en solidaritet
som til og med LO-toppen ble
tvunget til å vise, ved en 5-minuttersstreik. Mange soldater
markerte også sin solidaritet.
Militærledelsen valgte å gå
hardt ut mot soldatene og en
soldat står i dag i fare for å bli
dømt for dette. Dersom militærledelsen skulle vinne den saka, vil
det først være en oppmuntring og et
håndslag til fascismen og en hån mot
alle demokratiske krefter. Likeledes ville en fellende dom være

SOLDATENE TRENGER
DEMOKRATISKE
RETTIGHETER
Skal soldatene kunne komme
noen vei i sin interessekamp, er
det av avgjørende betydning at vi
har tilkjempet oss demokratiske
retter. Det er nødvendig for at
soldatene skal kunne organisere
seg og kunne gå til aksjon for
sine interesser. Derfor er kampen
for interessesaker uløselig
knyttet til kampen for demokratiske retter. Militæret tilkjenner
oss ikke engang retten til å
kunne kjempe for våre krav.
Dette merker vi overfor kampvillige soldater og innstramninger i
TM-ordninga.
Militærledelsen ønsker at vi
skal være mest mulig isolert fra
resten av samfunnet, derfor
Ønsker de heller ikke at vi viser
vår solidaritet med undertrykte
grupper eller folk som er i kamp,
f.eks. streikestøttearbeid. Vi soldater må ikke finne oss i dette,
men si at vi er en del av
samfunnet og at vi har vår rett til
å støtte andre grupper mennesker.
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AKSJONSUKE 14-20 JUNI.
Vi krever:
- 6 og 8 gratis hjemreiser nå.
- fulle demokratiske rettigheter.
Det er ikke nok å kreve, vi må
kjempe — sette makt bak for å få
innfridd kravene. Dette er erfaringer mange folk har gjort.
Vi har stilt krav i mange år og i
dag er få av kravene innfridd. De
få som er innfridd, er innfridd
fordi soldatene har reist makt
bak krava. Derfor, skal vi få 6 og
8 gratis hjemreiser, må vi gå fram
på denne måten — vi må kjempe
og aksjonere.
Vi vet at de skjelver både i FO
og FD når vi setter makt bak
krava våre. For å få slutt på
skjelvinga har FO/FD — en gang
for alle forbudt oss å kjempe for

våre krav. Vi er fratatt, ikke bare
denne — men også andre demokratiske rettigheter. Dette finner
vi oss ikke i. Når lovene lages for
å undertrykke oss, sier vi med
Rudolf Nilsen: Tvers igjennom
lov til seier. Vi må kjempe for
retten til å kjempe.
Rundt om i mil itærleiera i hele
Norge blir det laga aksjonsuker.
Det blir avholdt møter, stands,
merkesalg, løpeseddelutdel ing,
underskriftsaksjoner og demonstrasjoner. Ikke alt dette skjer i
din leier — men det vil skje noe.
For å få innfridd krava må også
du delta.
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Landskonferansen på Sola:

Soldatkampen på stedet marsj.
Årets landskonferanse på Sola
Gjennom å bryte praksisen fra
er nylig avslutta. Sjøl om denne
tidligere, og gi befalet stemmekonferansen ikke kommer til å
rett til vernepliktsprogrammet
gå over i historien som særlig
greide et mindretall blant soldaavgjørende er det nødvendig å
tene sammen med befalet også å
oppsummere det viktigste som
gå i mot de gamle kravene om at
skjedde.
militære tropper ikke skulle setGrovt sett kan det sies at årets
tes inn mot folket, og at soldakonferanse var på »stedet marsj».
tene skulle ha anledning til å
nekte ordre ut fra samvittighetsSom en hovedregel tok konfegru nner.
ransen opp de samme problemene som i fjor, fattet lignende
Den samme alliansen støttet
krav og vedtak som i fjor - og
også departementets forbud mot
valgte på viktigste steder å fortaksjoner fra soldatenes side.
sette diskusjoner, også som i
ARBEIDET MED INTERESSEfjor.
ORGANISASJON VIDERE
VernepliktsMer
konkret:
programmet ble stort sett be-z----eFjorår ti-sTiJsjon om intekreftet og gjentatt, i år med 6
resseorganisasjon ble møtt med
ville angrep fra militærledelsens
og 8 hjemreiser og 25 kr. i
side. Senere ble tillitsmenn kasdagpenger
som spisskravene
tet i bua og flere av dem står i
innafor
aksjonsprogrammet
dag overfor sivile rettsaker (noe
ettersom 1000 kr. i dimmepenforøvrig landskonferansen tok
ger nå er blitt kjempet igjennom.
skarp avstand fra).
Samtidig slo konferansen fast at
rvItiTrffisse forfølgelsene greidder forhandlinger ikke førte
de ikke å hindre soldatene i å
fram, måtte LTF ta initiativ til
danne lokale grupper over hele
nødvendige aksjoner. Og ikke
landet, flest nOrtfil-brIgaden.
minst viktig: På bakgrunn av
Disse gruppene er sjølstendige og
TM-ordningas utilstrekkelighet
sji25113er_ga økonomisk - det er
ble det vedtatt en konkret plan
dette som gjør at vi kan lage ei
for diskusjoner av interesseorgaavis som denne og få den spredd
nisasjon ute i leirene.
over mesteparten av landet.
Men konferansen viste også at
Når de nye diskusjonene nå
de reaksjonære kreftene hadde
starter
opp, betyr det en utmerstyrket seg siden i fjor, og at de
ket
anledning
til å styrke oppnådde visse resultater i sine an- =
slutningen
om
de
lokale gruppegrep på gamle soldat-krav.
ne og starte nye der det ennå
Viktigst av disse var at de for
ikke finnes. Men erfaringene fra i
første gang på 4 år greidde å
fjor
har lært oss en del om hva
mønstre et flertall blant tillitsmennene mot at soldatene skal E, slags motstand vi vil møte:
Militærledelsen vil garantert i
ha like politiske rettigheter med =
år
s oml-fitir forsøke å tandre' og
folk ellers i samfunnet.
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sabotere disku_sionen gjennom = andre soldatene for å få en mer
for
or
forfølgelse eller krav om = »effektiv og meningsfylt tjenesatlede og overvære = te».
De reaksjonære tillitsmennene
diskusjonene. I dette vil de få =
støtte av Unge HØ-i-OTT1--a r = er ikke mer »moderate» og »samsom er erklærte motstan ere av ..• arbeidsvillige» forkjempere for
interessecitganisas soldatflertallets interesser - de
vet at uten hefaleti_ ryggen -. har stikk motsatte interesser av
representerer de et lite mindre- = soldatflertallet. Det ser vi klart
fårbTånt soldaterW-------- -. når vi svarer på følgende
spørsmål: Har den vanlige soldat
- "Motstand vil vi også møte fra I-og ikke mindre viktig, den
grupper som i ord støtter inte- -resseorganisasjonen, men som i-.norske arbeiderklassen - interesser av at soldatene skal kunne
praksis ønsker en slags statlig -settes inn mot dem i f.eks.
kontrollert organisasjon uten be- -.
streikekonflikter?
Eller interesfal.
Erfaringene er helt entydige. _
- ser av at soldatene ikke skal ha
Der de lokale gruppene tok . .
anledning til vanlige politiske
-.
rettigheter, ikke anledning til å
initiativet til aksjoner (Porsanger, Steinkjer og Bergen) var det
aksjonere
for sine krav? Har
framgang og entusiasme. Men .. Soldatflertallet interesser av at
deres, tillitsmenn i stedet-for å
der gruppene begrenset seg til --programdiskusjoner, .: klempe for soldatenes interesse:
interne
krav, sammen med befalet skal,'
stagnerte arbeidet raskt.
_ ._____
»effekt ly isr:fflUIWesten.
At TM-ordninga er utilstrekke- - Det er disse interesser de reaklig, at soldatene trenger en sjonære tillitsmennene sammen
sjølstendig organisasjon til å
.. med befalet forfekter - det er
kjempe for våre interesser, blir i
- dette som er deres kampsaker.
dag klart for stadig flere solda- E
Derfor er det ei dødslinje om
ter. Gjennom å delta i denne --aksjonsuka 14.-25. juni gjennom : progressive soldater under bygdiskusjoner og danning av lokale -ginga av interesseorganisasjon
grupper og gjennom å spre og -.
overlater »den udugelige TM
gjøre denne avisa til et effektivt -ordninga» til disse reaksjonære
talerør for oss soldater, er det -. kreftene. Deres målsetning er å
opp til oss sjøl å skape denne --falle denne kampen i ryggen og
organisasjonen.
- jo sterkere formelle posisjoner
.
Sjøl om militærledelsen og m
de oppnår, jo hardere blir angrereaksjonære tillitsmenn
reaksjonære
ikke
pene på soldatene. Derfor burde
nådde de helt store resultatene -det heller være en plikt for
.
ved denne konferansen, fikk de -.. progressive soldater å stille til
tydelig vist hva som er deres -valg som tillitsmenn, hindre de
hensikt med sitt arbeid i TM- ....
reaksjonære å sabotere verneordninga: Å angripe soldat-krava, m
pliktsprogrammet og Landskonå forby aksjoner fra soldatenes
å
E feransens vedtak, og bruke tillitsside og i stedet tvinge tillits- -side
mannsapparatet til å organisere
mennene inn i en rolle som et . aksjoner og opprettelsen av lokaslags
slags reservebefal overfor de : le interesseorganisasjonsgrupper.
-

-

-

-
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Landskonferansen på Sola:

Soldatkampen på stedet marsj.
Årets landskonferanse på Sola
Gjennom å bryte praksisen fra
er nylig avslutta. Sjøl om denne
tidligere, og gi befalet stemmekonferansen ikke kommer til å
rett til vernepliktsprogrammet
gå over i historien som særlig
greide et mindretall blant soldaavgjørende er det nødvendig å
tene sammen med befalet også å
oppsummere det viktigste som
gå i mot de gamle kravene om at
skjedde.
militære tropper ikke skulle setGrovt sett kan det sies at årets
tes inn mot folket, og at soldakonferanse var på »stedet marsj».
tene skulle ha anledning til å
Som en hovedregel tok konfenekte ordre ut fra samvittighetsransen opp de samme problegrunner.
mene som i fjor, fattet lignende
Den samme alliansen støttet
krav og vedtak som i fjor - og
også departementets forbud mot
valgte på viktigste steder å fortaksjoner fra soldatenes side.
sette diskusjoner, også som i
ARBEIDET MED INTERESSEfjor.
ORGANISASJON VIDERE
Mer
konkret: Vernepliktsprogrammet ble stort sett beFjorårets usjon om intekreftet og gjentatt, i år med 6
resseorganisasjon ble møtt med
ville angrep fra militærledelsens
og 8 hjemreiser og 25 kr. i
side. Senere ble tillitsmenn kasdagpenger
som spisskravene
tet i bua og flere av dem står i
innafor
aksjonsprogrammet
dag overfor sivile rettsaker (noe
ettersom 1000 kr. i dimmepenforøvrig landskonferansen tok
ger nå er blitt kjempet igjennom.
skarp avstand fr
Samtidig slo konferansen fast at
isse forfølgelsene greidder forhandlinger ikke førte
de ikke å hindre soldatene i å
fram, måtte LTF ta initiativ til
danne lokale_ - grupper over hele
nødvendige aksjoner. Og ikke
landet, flest nord-T-tirlga
minst viktig: På bakgrunn av
Disse _gruppene er.1ø1s -terrisligeog
TM-ordningas utilstrekkelighet
sjølberga Økonomisk - det er
ble det vedtatt en konkret plan
dette som gjør at vi kan lage ei
for diskusjoner av interesseorgaavis som denne og få den spredd
nisasjon ute i leirene.
over mesteparten av landet.
Men konferansen viste også at
Når de nye diskusjonene nå
de reaksjonære kreftene hadde =
starter opp, betyr det en utmerstyrket seg siden i fjor, og at de
ket anledning til å styrke oppnådde visse resultater i sine an-slutningen om de lokale gruppegrep på gamle soldat-krav.
ne og starte nye der det ennå
Viktigst av disse var at de for =
ikke finnes. Men erfaringene fra i
første gang på 4 år greidde å
fjor har lært oss en del om hva
mønstre et flertall blant tillitsslags motstand vi vil møte:
mennene mot at soldatene skal
Militærledelsen vil garantert i
ha like politiske rettigheter med
år gstri i fjor forsøke å hindre og
folk ellers i samfunnet.
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= andre soldatene for å få en mer
Wirbud, forfølgelse eller krav om
»effektiv og meningsfylt tjenes_ og _o_ve rvp re = te».
diskusjonen
De reaksjonære tillitsmennene
I dette vil de få
E er ikke mer »moderate» og »sannstøtte av Une Hø re-so a er,
er er ærte motstav ere av - arbeidsvillige» forkjempere for
iiitgressaarganisasiaLl men som— -= soldatflertallets interesser - de
vet at.-uten befalet i ryggen = har stikk motsatte interesser av
representerer de et lite mindre- soldatflertallet. Det ser vi klart
ta • ant so •atene. = når vi svarer på følgende
Motstand vil vi også møte fra : spørsmål: Har den vanlige soldat
- og ikke mindre viktig, den
grupper som i ord støtter interesseorganisasjonen, men som i = norske arbeiderklassen - interespraksis ønsker en slags statlig = ser av at soldatene skal kunne
kontrollert organisasjon uten be- - settes inn mot dem i f.eks.
fal. = streikekonflikter? Eller interesErfaringene er helt entydige. - ser av at soldatene ikke skal ha
Der de lokale gruppene tok =
anledning til vanlige politiske
initiativet til aksjoner (Porsan- - rettigheter, ikke anledning til å
ger, Steinkjer og Bergen) var det = aksjonere for sine krav? Har
framgang og entusiasme. Men soldatflertallet interesser_av___at
der gruppene begrenset seg til = deles_tillitsmenn i stedet for å
programdiskusjoner,
interne
klempe for soldatenes interesser_
stagnerte arbeidet raskt.
= krav, sammen med befalet skal,'
At TM-ordninga er utilstrekke- : »etfekti~r}enesten:
lig, at soldatene trenger en
"---D-efe- r disse interesser de reaksjølstendig organisasjon til å - sjonære tillitsmennene sammen
kjempe for våre interesser, blir i med befalet forfekter - det er
dag klart for stadig flere solda- ••• dette som er deres kampsaker.
ter. Gjennom å delta i denne
Derfor er det ei dødslinje om
aksjonsuka 14.-25. juni gjennom
progressive soldater under bygdiskusjoner og danning av lokale
ginga av interesseorganisasjon
grupper og gjennom å spre og = overlater »den udugelige TMgjøre denne avisa til et effektivt = ordninga» til disse reaksjonære
talerør for oss soldater, er det = kreftene. Deres målsetning er å
opp til oss sjøl å skape denne
falle denne kampen i ryggen og
organisasjonen.
= jo sterkere formelle posisjoner
Sjøl om militærledelsen og . de
. oppnår, jo hardere blir angrereaksjonære tillitsmenn
ikke
pene på soldatene. Derfor burde
nådde de helt store resultatene = det heller være en plikt for
ved denne konferansen, fikk de
progressive soldater å stille til
tydelig vist hva som er deres
valg som tillitsmenn, hindre de
hensikt med sitt arbeid i TMreaksjonære å sabotere verneordninga: Å angripe soldat-krava, - pliktsprogrammet og Landskonå forby aksjoner fra soldatenes E feransens vedtak, og bruke tillitsside og i stedet tvinge tillits- = mannsapparatet til å organisere
mennene inn i en rolle som et = aksjoner og opprettelsen av lokaslags reservebefal overfor de
le interesseorganisasjonsgrupper.
—

MIMMIIIIIIM111111111111111111111111171111111111MIIM111111111111111111111111111

www.pdf-arkivet.no/soldat/

2015

Soldater i Troms ville i forbindelse med 1.mai reise soldatene
til kamp for egne krav og vise
solidaritet med andre grupper.
Her nektet befalet soldatene å
kunngjøre et åpent møte om
1.mai utenfor leiren og forlangte
å sensurere løpesedler og paroler.
På toppen av det hele satte de
himmel og helvete igang forat
soldatene ikke skulle få leie

et hardt slag mot soldatenes
demokratiske rettigheter. Militærledelsen ønsker å undertrykke soldatene. Derfor er det viktig
at vi reiser en storm av protester.
Som en kuriositet kan en
nevne at Gardesjefen sammen
med Kongen i full uniform viste
sin solidaritet med 5 minutters
stillhet seinere på dagen. Den
stakk vist dypt.

MAT MIMiste
lokaler til møtet. At befalet og
soldatflertallet står for ulike
interesser er greit, men at befalet
med alle mulige midler forsøker
å hindre soldatene til å kunne
reise seg til kamp, det er ikke å
følge de demokratiske spilleregler, som de i sine festtaler viser
til.
TILTALT FOR Å HA
PROTESTERT MOT DØDSDOMMER I SPANIA
I disse dager står en nylig
dimmitert Garde-tillitsmann tiltalt for å ha protestert mot
dødsdommene av anti-fascister i
Spania. Sammen med hele sin
tropp viste de sin solidaritet med
det spanske folket, en solidaritet
som til og med LO-toppen ble
tvunget til å vise, ved en 5-minuttersstreik. Mange soldater
markerte også sin solidaritet.
Militærledelsen valgte å gå
hardt ut mot soldatene og en
soldat står i dag i fare for å bli
dømt for dette. Dersom militærledelsen skulle vinne den saka, vil
det først være en oppmuntring og et
håndslag til fascismen og en hån mot
alle demokratiske krefter. Likeledes ville en fellende dom være

SOLDATENE TRENGER
DEMOKRATISKE
RETTIGHETER
Skal soldatene kunne komme
noen vei i sin interessekamp, er
det av avgjørende betydning at vi
har tilkjempet oss demokratiske
retter. Det er nødvendig for at
soldatene skal kunne organisere
seg og kunne gå til aksjon for
sine interesser. Derfor er kampen
for interessesaker uløselig
knyttet til kampen for demokratiske retter. Militæret tilkjenner
oss ikke engang retten til å
kunne kjempe for våre krav.
Dette merker vi overfor kampvillige soldater og innstramninger i
TM-ordninga.
Militærledelsen Ønsker at vi
skal være mest mulig isolert fra
resten av samfunnet, derfor
ønsker de heller ikke at vi viser
vår solidaritet med undertrykte
grupper eller folk som er i kamp,
f.eks. streikestøttearbeid. Vi soldater må ikke finne oss i dette,
men si at vi er en del av
samfunnet og at vi har vår rett til
å støtte andre grupper mennesker.
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Utgitt av initiativskomiteen for
interesseorganisasjon for soldater i Troms

AKSJONSUKE 14-20 JUNI.
Vi krever:
- 6 og 8 gratis hjemreiser nå.
- fulle demokratiske rettigheter.
Det er ikke nok å kreve, vi må
kjempe — sette makt bak for å få
innfridd kravene. Dette er erfaringer mange folk har gjort.
Vi har stilt krav i mange år og i
dag er få av kravene innfridd. De
få som er innfridd, er innfridd
fordi soldatene har reist makt
bak krava. Derfor, skal vi få 6 og
8 gratis hjemreiser, må vi gå fram
på denne måten — vi må kjempe
og aksjonere.
Vi vet at de skjelver både i FO
og FD når vi setter makt bak
krava våre. For å få slutt på
skjelvinga har FO/FD — en gang
for alle forbudt oss å kjempe for

våre krav. Vi er fratatt, ikke bare
denne — men også andre demokratiske rettigheter. Dette finner
vi oss ikke i. Når lovene lages for
å undertrykke oss; sier vi med
Rudolf Nilsen: Tvers igjennom
lov til seier. Vi må kjempe for
retten til å kjempe.
Rundt om i mil itærleiera i hele
Norge blir det laga aksjonsuker.
Det blir avholdt møter, stands,
merkesalg, løpeseddelutdeling,
underskriftsaksjoner og demonstrasjoner. Ikke alt dette skjer i
din leier — men det vil skje noe.
For å få innfridd krava må også
du delta.

