Soidaiene kresne i matveien?
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Ola soldat -- ikke begeistret for Iungemos .
-

IKKE

LUNGEM

Lungemos, bacon med brune boner og erter kjOtt og flesk, er ikke lenger bra nok mat for
Ola soldat! I begynnelsen av oktober gikk soldatene ved Bardufoss flystasjon til matstreik
for a understreke et utbredt krav om a fa disse rettene fjernet fra menyen i messa — og
streiken var 95 prosent effektiv.
fornpyd med ma- tet for Land,sutvalget for tilDe tre rettene er gjengan- flystasjon er
i Forsvaret ligger
gore pi menyen, og en av dem ten. Vi krever fullverdig mat, lithmenn
flertallet vil spise hver det flere aksjoner like am
som
serveres minst en gang i uka.
Bare et fatall av soldatene li- (lag!» hiprnet. Felles for alle mis— Vi er overbevist om at hagsytringer mot soldatrnaten
ker denne maten.
at de kommer fra forlegninDet har hendt at bare 25 av kjokkenpersonalet gjor hva det er
de ialt 400 soldatene pa Bar- kan med de midler det har til ger i Nord-Norge.
dufoss har mat opp i messa ritdighet. Derfor er okningen
pa lungemos-dagene. I stedet av kostoren vart viktigste krav,
Kostpre
har de kjOpt seg varme sm0r- sier Petter Andresen, tillitsSelv om det gis et eget
br0d i kantinen pa flystasjo- mann for administrasjonsfor
sine
knappe
dagpengruppen
ved
Bardufoss,
til
Nord-Norge-tillegg
nar det
nen
gjeider kostOre, mener LTF at
Mannskapsavisa.
ger.
— Men erter, kjptt og flesk den reelle kostOren — altsi de
penger hver militaaravdeling
er da god mat?
Vargas On
— Ja, men i praksis blir ret- far aysatt til kost pr. mann pr.
dag — er hOyere i SOr-NorBak aksjonen stod 4Interes- ten dessverre innskrenket til
seorganisasjonsgruppene* ved erter, erter og erter, sier And- ge.
Dette skyldes blant annet at
Bardufoss. Etter streiken, som resen.
IfOlge Mannskapsavisa ser soldatene i SOr-Norge '.nftere
fant sted 4. oktober, sendte
soldatene et brev til stasjons- ikke Bardufoss-soldatene ut til bor ruermere hjemstedet og
sjefen, Forsvarets overkom- a bli alene om sin mat-boikott. derfor tar seg flere permisjomando og Forsvarsdeparte- Pa Setermoen har allerede en ner. Dette fOrer igjen til at
mentet, der det blant annet lignende aksjon vaert avviklet. kokken kan aspare* inn penheter at ade fmrreste soldater Ogsa der med sit godt som full ger, fordi han sjelden far hele
avdelingen troppende opp i
som holder til pit Bardufoss oppslutning. Ifplge sekretaria-
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messa. Disse pengene blir igjen
brukt til a kjope inn amorsommere* matvarer enn . den forhatte lungemosen og de brune!.
bpnnene.
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— Det eneste jeg sitter tilbake
med er en
masse sakspapirer om
konkrete ting som de
vernepliktige
onsket a fa
behandlet, men som
altsi en
liten gruppe neglisjerte sa
totalt at ingen ting ble tatt opp.
Helge Ingebrigtsen forteller videre at
det pa separatmotene var
stor uenighet om
utspill som
kom i forbindelsedet
med aKlassekamp» -journalisten som det
ble forlangt skulk ha tale- og forslagsrett.
Det kom meg ogsa for ore
at
det natty forut for konferansen ble
arrangert mote pa Setermoen blant
aspesielt utvalgte» konferansedeltakere, hvor man
etter alt a domme
hadde forberedt det som skulle skje
med hensyn til AKP-eren Stein Halands frammote pa konferansen
torsdag. Likeledes forela alle forsiag til valgkomite, redaksjonskomite og nye medlemmer til landsutvalget for tillitsmenn i Forsvaret ved fra dette motet.
Og i og
med at de
fleste av oss «moderate»
tillitsmenn moue ukjente for hverandre, godtok vi umiddelbart de
forslag. Det gikk dessverre for
sent
opp for oss
hva som egentlig hadde
skjedd. Men destp sterkere skal vi
sty imot pa en
eventuell neste
konferanse, mener Ingebrigtsen.
Fra distriktskonferansen torsdag ,
kan ogsa nevnes den episode som
utspant seg i konferansesalen etter
at oberst Rolv Eios formelt hadde
aysluttet konferansen. Da sto et
gjeng soldattillitsmenn opp, sang
ukampsanger» bak store transparenter mens aKlassekampenos utsendte fotograferte ivrig. Dernest
ble det skranglet inn penger for utsendelse av egne pressemeldinger
fra konferansen. Blant de venstreradikale krefter betraktes konferansen som et skritt mot seier for sol-

Helge Ingebrigtsen mener
er en provokasjon mot flertallet av
de vernepliktige i dag. — Innrommes ma det likevel at uaktivistene tok oss pa senga». Saledes
var dot kanskje en personlig seier
for dem som politikere, sier han.

SOLDATTILLITSMANN:

«Aktivistene
Azieozv
tok oss /47,

senga!»
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Til soldater
ved Bardufoss
flystasjon
Jeg vii gjerne svare pi innlegget
Nye Troms nr 113, BEDRE
MAT.
Jeg vii bare sperre om dere tror
dere vil fi bedre mat i krig, da?
Det er Jo ikke noe Hotell-opphald!
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Soldataksener
ved
co,rsi
sraw
Ar rry
Bardicfoss flystasjon
(Al&(m-1)-dirigerte
Den
«Soldatenes interesseorganisasjorm er na i ferd med a.

gjennomfpre aksjoner mot pastilt darlig mat pa Bardufoss
flystasjon. Mandag ble det
gjennomfOrt en boikott av
middagen med stor oppslutning. Det er ogsa samlet inn
321 underskrifter pa et opprop. Det er ikke gitt tillatelse
til en slik underskriftsaksjon
ved flystasjonen, og de forrold det klages pa i oppropet
er stort sett ikke blitt tatt opp
gjennom tillitsmannsordhingen.
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Efter det Aftenposten forstar,
kan man regne med fere lignende
aksjoner i nrer fremtid ved forlegningene i Nord-Norge. Aksjonene
ma antas a ha sa,mmenheng med
at soldatene i nwr fremtid skal
diskutere om tIllitsmannsordningen i Forsvaret bor erstattes med
en• interesseorganisasjon. Hensikten med aksjonene vil Wire a skape inntrykk av at en interesseorganisasjon. Hensikten med aksjanene vil were a, skape instrykk
av at en interessearganisasjon er
et mer tjenlig redskap for saltsdenes interesser enn tillitsmannsordningen.

4-*Vt Srl

ittyl
*1,4M 'JII

Ved Bardufoss flystasjos far
Aftenposten opplyst at det gjennom det lopende tillitsmannsarbeide i ,den senere tid ikke har
vmrt klaget pa annet enri koordningen ved matsalen. I febniar
ble det imidlertid klaget pa. darlige poteter. I oppropet, som Pr
distribuert anonymt, heter. det at
de frreste soldater er fornayd
med maten. Nfir enkelte retter
serveres or det wart fa sin inciter opp: Det kreves heving av kostoert, bedre kvalieet pa middagen,,
hewing av standarden i matsalen' \5
og bort wed, lungemos, Kanner og ;
oerter, erter, erter›.
qDarlig mat betyr at soldatene \
me. sty over middagen eller kJ0Pe
mat i kantinax., heter det i app- \
ropet, oVidere vil vi sette fingeren
pa, at dot i messy er for lite og for
darlig bestikk. Plast tallerkeser er
uhygienisk og bar skiftes at med
galsstay, og det bar sorges for at
dot er nok bestikk slik at kodanning utenfor vaskerommet kan
unngas,, .
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— Jeg motte pa konferansen som soldattillitsmann, sier
Helge Ingebrigtsen. — Og det er riktig som avisene skriver:
Soldatens hverdag ble ikke droftet — det hele var skandalost.
.

(Foto: Sveinung Asali)

— Av Sveinung Asali -

De j7este av oss kom pd konferansen som soldattillitsmenn, mens en liten, men sterk gruppe kom
som politikere, tydeligvis. Dette sier Helge Ingebrigtsen, valgt delegat fra Heggelia leir til de to tillitsmannskonferansene i Heggelia i forrige uke. Begge
konferansene endte som kjent opp i kaos, og betegnes som skandalose, etter at en gruppe AKP (m-1)ere
Vane a velte om sakslister, til fordel for de politisk
tente soldatkray. Og ettersom dette forlengst er ting
som liar vcert droftet pa landskonferansen og na
er under behandling, er det meg uforstaelig at det
hadde mien positiv hensikt a to opp slikt pa brigadekonferansen og deretter pa distriktskonferansen for
Nord-Norge, sier Ingebrigtsen.
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