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SP6RSMÅL
OG SVAR
HVEM KAN SØKE SEG OVERFØRT TIL SIVILARBEID?
Enhver som skal avtjene militærtjeneste, som er inne til tjeneste
(også heimevernstjeneste) eller som har avtjent førstegangstjenesten,
men er i de militære ruller, kan søke om fritakelse fra militær tjeneste og overføring til sivil tjeneste. Hvis di er fritatt
foroversøke om
militærtjeneste på sesjon, er det selvsagt unødvendig å
føring. Vernepliktige i Sivilforsvaret kan ikke cverføres direkte
til sivil tjeneste. De må først tilbakeføres til en militær avdeling.

HVILKE VILKÅR MÅ OPPFYLLES FOR AT SØKNADEN K N INNVILGES?
Lovens vilkår er formulert i § 1 i Lov av 19. 'tars 1965. Vilkåret
er at hvis det er "grunn til å gå ut fra at en vernepliktig ikke
kan gjøre militærtjeneste av noen art uten å kramme i konflikt med
sin alvorlige overbevisning, fritas han for slik tjeneste..."
Loven stiller altså krav om en personlig, alvorlig overbevisning
og at man ikke kan gjøre militærtjeneste av noen art. Loven tolkes
for tiden slik at det er overbevisningens innhold - ikke graden av
alvoret - som er det avgjørende for utfallet av søknaden. Justis departementets krav er at overbevisningsgrunnlaget ikke må være
situasjonsbestemt eller tidsbetinget, dvs. man må være prinsippiell
motstander av bruk av organisert kollektiv vold. Men også blant
jurister er det uenighet om en slik lovtolkning er den riktige.
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NÅR SKAL SØKNADEN SENDES?
Etter loven kan søknaden først fremmes på sesjonen. Hvis du ikke
har skrevet den ferdig, så kryss av på spørreblanketten som skal
fylles ut på sesjon under avsnittet om "Ønske om tjeneste", pkt.
nr . 55.
Du har da rett til å få utlevert en rettledning for hvordan du skal
gå fram for å bli overført. Sesjonssjefen har forøvrig plikt til i
sitt innledningsforedrag å orientere om adgangen til å nekte militærtjeneste av overbevisninggrunner. Det er svært vanlig at han lar
være å gi en slik orientering. Du bør da etterlyse den eller gjøre
ham oppmerksom på den plikten han har.
Hvis du ikke har møtt til tjeneste, men allerede vært på sesjon:
Send søknaden så snart du har tatt din avgjørelse om å nekte. Sivile
tjenestepliktige har samme rett til utsettelse av tjenesten som
militære.
Hvis du har møtt/er inne til tjeneste: Skriv søknaden og send den
til din militære avdeling. Søk om nødvendig råd hos feltpresten
eller kontakt nærmeste Fredskontor/fredsorganisasjon. Er du ikke
villig til å utføre militærtjenesten, ta imot effekter etc., skal
du etter reglene anmodes om straks å søke overføring til sivilarbeid.
Du blir deretter dimittert. Ifølge Forsvarets regler for behandling
av saker vedrørende militærnektere (Kunngjøring til Forsvaret, avd.
1, nr. 5 b, 15. mai 1961) skal:
"Vernepliktig som før eller etter mottatt
innkalling til tjeneste søker overføring
til vernepliktig sivilarbeid, gis utsettelse
med frammøte til tjeneste til søknaden er
avgjort."

HVOR SKAL SØKNADEN SENDES?
Er du allerede utskrevet til en bestemt militæravdeling, sendes
søknaden gjennom avdelingen.
Hvis du ikke er tilknyttet noen militær avdeling, sender du
søknaden gjennom det krigskommissariat du tilhører:
- Krigskommissariat Akershus, Bygn.8, Akershus
Festning, Oslo mil.
- Krigskommissariat Buskerud, Schwenkesgt. 5, 3000
Drammen.
- Krigskommissariat Sørlandet, Skippergt. 67,
4600 Kristiansand S.
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- Krigskommiassariat Vestlandet, Sverresborg,
5000 Bergen.
- Krigskommissariat Trøndelag, Kongsgården,
7000 Trondheim.
- Krigskommissariat Nord-Norge, DK-kasernen,
9400 Harstad.
- Krigskommissariat Oppland, Torggt. 72, 2300 Hamar.
Søknad som sendes i posten bør rekommanderes. Og husk: ta alltid
kopier av søknaden og evt. vedlegg!

HVA SKAL SØKNADEN INNEHOLDE?
Det finnes intet s ø knadsskjema. Du må selv skrive søknaden og
forklare hvorfor du ikke kan gjøre militærtjeneste uten å komme
i konflikt med din alvorlige overbevisning. Du bør opplyse om
hvor lenge du har hatt en slik overbevisning, og overfor hvem
og når du har gitt uttrykk for ditt standpunkt.
Søknaden skal dessuten inneholde opplysninger om: navn og militært
nummer - fødselsdato - adresse - sivil stilling, utiannelbe,
praksis - deltakelse i religiøse eller andre organisasjoner - om
du har utført noen form for militær tjeneste ( i tilfelle når og
ved hvilken avdeling) - om du nå er inne eller er :'nnkalt til
militærtjeneste.
Hvis du vil, kan du godt legge ved uttalelser eller. bevitnelser
fra personer (f.eks. lærer, prest, nær venn etc.) som kjenner deg
og ditt standpunkt. Dette er imidlertid ikke nødvendig, men
kan anbefales.
Vernepliktsboka skal ikke legges ved søknaden.

HVA SKJER SÅ?
Søknaden som du har sendt til rette krigskommissariat eller til
din militære avdeling, skal videresendes snarest mulig til politimesteren i det distrikt hvor du bor.
Du vil deretter bli innkalt til politiet for å avgi en muntlig
forklaring, dvs. du vil som oftest bli stilt en del spørsmål som
f.eks.:
- Mener De at landet bør nedlegge sitt militære forsvar?
- Kunne De tenke Dem å delta i forsvaret hvis Norge ikke var
medlem av en forsvarsallianse (NATO)?
- Hvis Norge ble angrepet, kunne De da tenke Dem å gjøre
militærtjeneste?

DEN SOM IKKE
VIL DELTA I
KRIG KALLES
MILITÆRNEKTER

... NÅ - HVA
KALLES DEN
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... SOM IKKE
VIL DELTA I
FREDEN ....

- Hvis noen av Deres nærmeste (hustru, barn, foreldre, søsken....)
blir angrepet av fiendtlige soldater, og det gjelder deres liv, ære,
eller helbred, vil De da forsvare dem med våpen? (Mange versjoner.).
- Mener De det er riktig av frigjøringsbevegelsene å kjempe med våpen?
- Kunne De tenke Dem å delta i overnasjonale FN-styrker med militære
oppgaver?
- Er De blitt påvirket av noen spesiell når De har tatt et slikt standpunkt?
- Har De stått i forbindelse med Aksjonen for politisk militærnekting?
- Vil De godta arbeidsoppgavene De får i siviltjenesten?
Ta deg god tid. Be evt. om å få skrive ned spørsmålene, be om å få dem
spesifisert, gi evt. flere tolkninger og spør hvilken man ønsker svar på, nekt
å svare på ufullstendige eller uklare spørsmål. Vis varsomhet i forbindelse
med spørsmål om tenkte, fremtidige situasjoner - ofte er de saken uvedkommende
eller umulige å gi et absolutt eller enkelt svar på.
Hvis svarene blir skrevet ned: be da om å få lest opp svarene dine etter at du
har avgitt din forklaring.

111C
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OG DERETTER?

Så sendes søknaden med politiets tilråding til Justisdepartementet som har
den endelige avgjørelsen. Det hele vil ta
tid. Alt i alt - fra søknaden sendes og til
avgjørelsen foreligger - må du nok regne
med minst 2-3 måneder.
Hvis søknaden blir
dkient, får du underretning om innvilgningen fra krigskommisariatet. Det medfører at du er blitt slettet
fra de militære ruller og er blitt sivil
lenestepliktig, overført til Administrasjonen for sivile tjenestepliktige.
Administrasjonssentret for Nord-Norge og
Vestlandet ligger på Hustad ved Molde,
for Øst- og Sørlandet ligger det på
DillingØy ved Moss.
Adresser:
Administrasjonen for sivile tjenestepliktige,
DillingØy leir,
ELLER
Hustad leir,
1520 VÅLER I
6444 FARSTAD
ØSTFOLD
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VED AVSLAG - HVA DA?
Med unntak-ev de såkalte politiske militærnektersøknadene, blir de aller
fleste søknadene innvilget. Ved avslag vil politimesteren i ditt distrikt
sørge for at du får beskjed om avgjørelsen. Men Justisdepartementets avgjørel
er ikke endelig. Etter § 5 i militærnekterloven av 1965, kan du få departementets avslag prøvet for retten (se også §§ 6-8). Send skriftlig beskjed til
retten om hvem du selv eventuelt ønsker oppnevnt som din prosessfullmektig
(forsvarer) så snart som mulig. Konferer i god tid med din prosessfullmektig
om opplegget av rettssaken, vitneførsel osv. Ta evt. også kontakt med
Folkereisningen mot Krig/Fredskontoret eller Sivilarbeidernes Hovedsekretariat

OM JEG SÅ TAPER SAKEN?
Da kan du anke saken inn for en høyere rettsinstans. Ta snarest kontakt med
din prosessfullmektig - ankefristen er bare 2 uker. Hvis du ikke vil forfølge
saken eller hvis saken er endelig avgjort, vil du pytt bli innkalt til
militær vernepliktstjeneste. Opprettholder du nekt .ngen, vil du bli tiltalt
og kan risikere dom og fengselsstraff. En tapt ret:ssak om fritaking for
militærtjeneste vil ikke bli påført rullebladet ditt. Det vil derimot en dom
for å ha unnlatt å utføre den militære tjenesteplil , t, altså i den siste rettssaken.

HVA SKJER HVIS JEG BLIR GODKJENT SOM MILITÆRNEKTER,
MEN NEKTER SIVILARBEIDET?
Det tillater selvfølgelig ikke Justisdepartementet. Man vil da ved dom ønske
å få fastslått at vilkårene for innsettelse i "særskilt leir eller i anstalt
under Fengselsstyrets administrasjon for tvangsmessig avtjening av tjenestetiden" er tilstede (se § 20). Saken fremmes i regelen som egen sak og vil da
ikke bli påført rullebladet. Den tvangsmessige tjenesten er enten av
16 måneders varighet, eller tilsvarende den resterende del av siviltjenestetide

HVIS JEG NEKTER FØRST ETTER Å HA AVTJENT DEN MILITÆRE
FØRSTEGANGSTJENESTEN:
HVOR LANG TID MÅ JEG DA GJØRE SIVIL ARBEIDSTJENESTE?
Uansett hvor lang tid du har avtjent tidligere, er den sivile tjenestetid
minst 30 dager. Avtjent militær tjeneste kommer til fradrag dag for dag med
inntil det antall dager som svarer til førstegangstjenesten i Hæren (nå
12 måneder).
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STADIG FLERE NEKTER
MI LI TÆRTJ ENESTE!
Antallet godkjente militærnektere holdt seg nokså konstant i første halvdel
av 1960-årene. Men fra 1966 har tallet steget - og det er realistisk å
regne med at tallet vil stige ytterligere i åra framover. Økningen i antallet
militærnektere har imidlertid i de siste åra både i Danmark og Sverige vært
større enn i Norge.
Antallet militærnektere er likevel større enn det den ubrutte streken i
oversikten nedenfor viser. I sær i løpet av de siste tre åra er nemlig en
rekke søknader blitt avslått fordi nektingsgrunnlager var politisk.
OVERSIKT OVER ANTALL GODKJENTE SØKNADER 1960 - 1968:
/I
700
614/--- 6
600
500
411
434
380 381400
3.54
300
200
100
"

1960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 1970

SITUASJONSBESTEMT MILITÆRNEKTING.
I februar 1967 erklærte en gruppe studenter at de ville nekte å utføre militærtjeneste av politiske grunner. Hovedbegrunnelsen var at en solidarisering
med de fattige nasjoner i deres kamp for sosial revolusjon og økonomisk
uavhengighet var uforenlig med støtte til NATO - maktenes undertrykkelsespolitikk
og kjernefysisk utpressningspolitikk. Militærnektingen var en klar konsekvens
av dette politiske standpunkt. Seinere ble "AKSJON FOR POLITISK MILITÆRNEKTING
dannet. Etterhvert svingte argumentasjonen for mange nektere over fra antiNATO-standpunkt og solidaritet med frigjøringsbevegelsene i den tredje verden
til en understrekning av det norske militærforsvarets rolle som et redskap
for borgerskapet i klassestaten Norge. Med et par unntak er samtlige søknader
med slike begrunnelser avslått'både av Justisdepartementet og av retten. En
opprettholdelse av nektingen har ført til dommer på fra 3 til 6 måneders
fengsel. Hvis en etter å ha sonet dommen pånytt blir innkalt til militærtjeneste og opprettholder nektingen, vil en ved ny dom få minst 12 måneders
fengsel. En slik politisk militærnekting er av departementet karakterisert son
et situasjonsbetinget, tidsbestemt standpunkt til militærtjenesten. Men også
viss andre begrunnelsestyper av politisk eller politisk-etisk, filosofisk og
religiøs art innebære at man må innta en situasjonsbestemt holdning til
militærtjenesten. Et slikt synspunkt aksepteres etterhvert av stadig flere men ikke av Justisdepartementet eller domstolene.
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ALTERNATIVE VERNEPLIKTSFORMER
Tradisjonelt anses militærforsvaret for å være den eneste realistiske
forsvarsform og militærtjenesten den eneste mulige form for verneplikt. I dag finner mange at dette synet hviler på en foreldet oppfatning både av begrepet fred og av forsvar. Stadig flere finner at
de ikke kan betegne vår situasjon som fredelig. Vi lever i en verden
der kløften mellom folk som lever i hungersnød og folk som lever i
overflod blir stadig større for hvert år, der enorme menneskelige og
materielle ressurser brukes for ytterligere å effektivisere masseutryddelsesvåpnene, der utgiftene til krigsforberedelser og avhengigheten av militær industri i det sivile samfunn øker fra år til år.
Fler og fler har derfor erkjent nødvendigheten av å søke andre veier
mot fred enn den militære. For å komme fram til en positiv fred må
vi avskaffe den politiske og sosiale undertrykkelse og økonomiske utbytting som i dag utgjør mange av konflikt-kimene i verdenssamfunnet.
Det er nødvendig med nedrustning - ikke opprustning!
Siden fred er noe annet og mer enn ikke-krig og siden forsvar ikke
nødvendigvis er identisk med militærvesen, vil det være naturlig å
utvide vernepliktstjenesten til å omfatte en rekke forskjellige
former for verneinnsats. Noen vernepliktige ville da få en mer direkte
fredsfremmende eller fredsbevarende oppgave - som tjeneste i fredskorps, tjeneste underlagt FN eller i andre internasjonale organisa sjoner, fredsforskning osv., mens andre former ville utgjøre en
parallell til militærforsvaret - som sivilforsvaret, ikkevoldsforsvar
og FNs beredskapsstyrker. Et privat utvalg - Komiteen for alternative
vernepliktsformer - la høsten 1968 fram et forslag som omfattet
en rekke likestilte former for vernepliktstjeneste.
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SIVILTJENESTEN
TJENESTET I DENS LENGDE

Noen sivilarbeidere er tilsatt ved
fredsrelevante arbeidsplasser som
Førstegangstjenesten for sivile tjeneste- f.eks. Institutt for fredsforskning
(PRIO) og FN - sambandet. 3-4 personer
pliktige er for tiden 16 måneder. Manner opptatt med administrative oppskapene kan seinere bli innkalt til
repetisjonsøvelser, men dette har hittil gaver på Dillingøy.
ikke vært praktisert. Førstegangstjenesten skal såvidt mulig avtjenes
sammenhengende. Du skal innkalles det
år du fyller 20.
ØKONOMISKE FORHOLD
Arbeidstiden er 48 timer pr. uke, men
skal i regelen tilpasses arbeidstiden
på det sted du er plassert.

PLASSER ING
Før du blir utplassert får du tilsendt et spørreskjema. Der kan du
komme med ønske om type arbeidsoppgave, men administrasjonen har
ikke plikt til å etterkomme en slik
anmodning. I praksis vil det
imidlertid ofte bli tatt hensyn
til den enkeltes ønske. Plasseringsmulighetene er mange. De fleste
mannskaper tjenestegjør ved sosiale
institusjoner. Det kan være fra
1 til 20 sivilarbeidere på hvert
sted, men i regelen bare 3 - 5.
Det er mulig å gjennomgå hjelpepleierskole som en del av tjenesten.
Man må da etter endt skolegang - som
varer i 8 måneder - avtjene resten av
tjeneste-tiden som hjelpepleier.
Skriv i tilfelle i forveien til
administrasjonen etter nærmere
opplysninger; skolene tar nemlig
opp elever bare to ganger om året.
I sommerhalvåret er det plassert en
del sivilarbeidere ved Norges
Geografiske Oppmåling (NGO) som
assistenter under markarbeidet.

De økonomiske kår i tjenestetida er
i hovedtrekkene tilpasset den ordning
som gjelder for menige i Hæren, dvs.
at dagpenger, reisegodtgjørelse,
forsørgertillegg og sykeforpleining
fastsettes likt for sivile og
militære tjenestepliktige. I
tillegg til dagpengene får hver
enkelt sivilarbeider et tillegg på
kr. 1,- pr. dag til dekning av
utgifter for bruk av sivile klær.
Det som de ulike institusjoner
betaler for det arbeid den enkelte
sivilarbeider utfører, går uavkortet
til UNICEF - FNs Barnefond. Denne
summen utgjør en vesentlig del av
Norges bidrag til UNICEF.

SOSIALE FORHOLD
En tjenestepliktig har krav på fri
legehjelp, medisiner forordnet av
lege, fri reise til lege og tannlege
og konserverende tannbehandling
begrenset oppad til et visst beløp.
Spesialtannbehandling som må anses
nødvendig dekkes i sin helhet.
Du vil forøvrig ved frammøte få
tildelt ei "Blåbok" der de sosiale
forhold er gjennomgått nærmere.
Reglene er omtrent de samme for
sivile og militære tjenestepliktige.
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UTDANNELSE
Som tidligere nevnt er det mulig å
gjennomgå hjelpepleierskole i
tjenestetida. Du har dessuten rett
til gratis brevkurs. Man kan ta
enkeltkurs eller større kurssammensetninger som fører fram til
offentlige eksamener som realskoleeksamen, handelsskoleeksamen,artium
etc.
Du kan videre få stønad når du
gjennomgår kurser i fritida, f.eks.
kveldskurser. Man får da dekket
50% av kursutgiftene begrenset oppad
til et visst beløp. Denne stønad
tilståes 3 ganger i løpet av tjeneste
tida.
Gjennomgår du større kursopplegf,
som f.eks. handelsskole, får du
dekket 50% av utgiftene (begrenset
oppad). En slik stønad utbetales
bare en gang i løpet av tjenestetida.

VELFERD
Fritids- og helgepermisjon gi; i
den utstrekning tjenesten tillater
det. I løpet av tjenesten vil du
opptjene i alt 16 permisjonsdager
(en for hver måned); disse skal i
en viss utstrekning samles opp og
tas sammenhengende. Velferdspermisjon gis etter søknad når det
finnes påkrevet.

POLITISK VIRKSOMHET
Den politiske interessen har økt
blant sivilarbeiderne de siste år.
Mange sivilarbeidere finner det
nå nødVendig å arbeide innenfor Fredskontoret dersom de er plassert på ei
forlegning i nærheten av et slikt
kontor. Ellers blir det opp til hver
enkelt å danne arbeidsgrupper og
studieringer på sine forlegninger.
Den politiske virksomheten går ellers
ut på å aksjonere for sivilarbeiderens
krav til reform av siviltjenesten.
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MILITÆRNEKTERLOVEN
Lov av 19. mars 1965 om fritaking for militærtjeneste av
overbevisningsgrunner.

saken mest mulig. Varsel til hovedforhandling kan innskrenkes til
1 uke. Ankefristen er 2 uker.

Kapittel I.
Ynkar lor fritaking.

§ 7.
Erklæring om anke eller kjæremål og begjæring om gjenopptaking kan unnsett avgjørelsenes utfall framsettes av påtalemyndigheten (staten).
Gjenopptaking kan kreves så lenge plikten til militær eller sivil
tjeneste er til stede, og også på grunn av forhold som først er oppstått etter at saken er avgjort ved rettskraftig dom.
Har departementet innvilget fritaking, kan det omgjøre avgjørelsen hvis det foreligger slike omstendigheter som kan begrunne
gjenopptaking. Reglene i §§ 4 flg. gjelder i så fall tilsvarende.

§ 1.
Er det grunn til å gå ut fra at en vernepliktig ikke kan gjøre
militærtjeneste av noen art uten å komme i konflikt med sin alvorlige overbevisning, fritas han for slik tjeneste av vedkommende departement eller ved dom i samsvar med reglene i denne lov.
Som vernepliktig regnes etter denne lov også utskrivningspliktig
og heimevernspliktig.
Kapittel II.
Behandlingen av saker om fritaking.
§ 2.
Når en vernepliktig ber om det, skal hans militære foresatte og
utskrivningsmyndighetene gi ham rettledning om adgangen til å
søke fritaking fra militærtjenesten og om framgangsmåten.
Søknad kan tidligst settes fram på sesjonen eller etter at den
vernepliktige på annen måte er klassifisert. Søknaden skal være
grunngitt og følges av de bevitnelser søkeren vil bruke som bevis.
Søknaden sendes den militære avdeling søkeren hører til, eller,
om den settes fram før fordelingen, til krigskommissariatet. Den
militære avdeling sender i tilfelle søknaden til krigskommissariatet.
Dette sender søknaden til politimesteren der søkeren bor, med sin uttalelse og de opplysninger de militære myndigheter har om saken.
Politimesteren innhenter søkerens muntlige forklaring og skaffer så
vidt mulig til veie opplysninger om søkerens alminnelige livsforhold
og annet som kan klargjøre saken. Han sender deretter saken til vedkommende departement med sin tilrfidning.
Kongen gir nærmere regler om bekandlingen av søknadene.

§ 8.
Alle utgifter ved behandlingen av sak etter §§ 5-7 betales av
staten. Den vernepliktige kan tilkjennes dekning for utgiftene ved
frammøte i retten etter de regler som gjelder for vitner.
Har den vernepliktige erklært anke eller kjæremål eller begjært
gjenopptaking uten at resultatet blir endret til hans fordel, kan
retten beslutte at han helt eller delvis skal erstatte omkostningene
ved behandlingen i høyere instans eller ved gjenopptaking, hvis retten finner at han ikke hadde rimelig grunn til å anvende vedkommende rettsmiddel. Også ellers kan retten når særlige omstendigheter foreligger, beslutte at den vernepliktige helt eller delvis skal
erstatte staten saksomkostningene.
Omkostninger som retten finner åpenbart unødvendige og som
er voldt med forsett eller grov uaktsomhet, skal den vernepliktige
alltid pålegges helt eller delvis å erstatte.

§ 3.
Når en vernepliktig forholder seg som nevnt i den militære
straffelovs § 34, jfr. § 35, eller i vernepliktslovens § 48, og det er
grunn til å tro at dette skyldes grunner som angitt i denne lovs
§ 1, skal hans militære foresatte. utskrivningsmyndighetene eller påtalemyndigheten henstille til ham å søke seg fritatt for militærtjeneste.
Etterkommer han ikke oppfordringen, kan påtalemyndigheten
på egen bånd begjære departementets avgjørelse av saken. Det
samme gjelder dersom den vernepliktige ved erklæring til offentlig
myndighet, offentlig opptreden, deltaking i organisasjon eller pa
annen måte har gitt grunn til å anta at han av overbevisningsgrunner ikke vil oppfylle sin militære tjenesteplikt.
Bestemmelsene i §§ 2 og 9 får tilsvarende anvendelse ved behandlingen av saker etter denne paragraf.
§ 4.
Når departementet avslår søknad fra vernepliktig om fritaking
for militærtjeneste, eller det avgjør fritakingssak etter begjæring
av påtalemyndigheten, skal avgjørelsen grunngis og forkynnes for
den vernepliktige.
Er fritaking ikke innvilget, skal den vernepliktige, samtidig med
at avgjørelsen forkynnes, gjøres merksam på reglene i § 5.
§ 5.
Har departementet ikke innvilget fritaking for militærtjeneste
og har den vernepliktige ikke oppfylt sin militære tjenesteplikt eller
erklært seg villig til eller begynt å oppfylle den, skal påtalemyndigheten, når det er gått 3 uker fra forkynnelsen av departementets
avgjørelse, reise søksmål mot ham på vegne av staten med påstand
om at vilkårene for fritaking for militærtjeneste etter § 1 ikke er
til stede.
Søksmålet reises uten ugrunnet opphold. Søknad fra den vernepliktige etter § 2 fører ikke til utsettelse.
Saken behandles etter reglene i lov av 13. august 1915 om retterg.gsmåten for tvistemål for så vidt ikke annet følger se bestemmelsene nedenfor.
§ 6.
Mekling i forliksråd finner ikke sted.
Den vernepliktige er prosessdyktig uten hensyn til alder. Retten
oppnevner prosessfullmektig for ham. Hvis ikke særlige grunner
taler mot det, skal den person han ønsker, oppnevnes.
Hvis den vernepliktige uten gyldig forfall uteblir når han er innkalt til å møte personlig i retten, kan retten bestemme at han Skal
hentes av politiet til samme eller et senere rettsmøte.
Retten kan av eget tiltak beslutte enhver bevisførsel den finner
nødvendig. Ute.ettslige forklaringer og erklæringer kan alltid brukes når retten finnes det ubetenkelig.
Rettsferiene gjelder ikke. Retten skal påskynde behandlingen av

9.
Vernepliktig som har søkt fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner, kalles ikke inn til ordinær tjeneste i fred så lenge
saken er under behandling. Framkommer søknaden etter at den
vernepliktige er innkalt eller har møtt til militærtjeneste, skal han
etter bestemmelse av sine militære foresatte gis utsettelse til saken
er avgjort. Ved mobilisering eller annen innkalling til krigstjeneste
eller til ekstraordinær tjeneste i fred har søknad om fritaking etter
denne lov ingen innvirkning på den vernepliktiges tjenesteforhold.
Kapittel 111.
tjenesteplikt.

§ 10.
Vernepliktig som er fritatt for militærtjeneste etter reglene i
denne lov, skal avtjene sivil tjenesteplikt i de tidsrom som er angitt i § 11.
Tjenesten skal ha sivil karakter og stå under sivil ledelse. Den
skal være uten forbindelse med militære innretninger eller foretakender. Utbyttet av tjenesten tilfaller staten.
Kongen gir nærmere regler om ordningen av den sivile tjeneste.

§ 11.
For vernepliktige er den sivile førstegangstjeneste av samme
varighet som førstegangstjenesten i Hæren med et tillegg som fastsettes av Kongen i statsråd. Tillegget kan ikke være mer enn 180
dager. Militær førstegangstjeneste som er avtjent, eller som er
bortfalt etter vernepliktslovens § 12 annet ledd, kommer til fradrag
dag for dag med inntil det antall dager som svarer til førstegangstjenesten i Hæren.
De vernepliktige kan pålegges sivil repetisjonstjeneste. Mellomrommet mellom innkallingene til slik tjeneste og varigheten av tjenestegjøringen ved de enkelte innkallinger fastsettes av Kongen, men
slik at den samlede sivile repetisjonstjeneste får samme varighet
som forutsatt for menige i Hæren I de til en hver tid gjeldende planer for militære repetisjonsøvinger.
Heimevernspliktige avtjener sin sivile tjenesteplikt som en engangstjenesto av varighet som deres gjenstående ordinære heimevernstjeneste med et tillegg på inntil 50 % som fastsettes av Kongen
i statsråd. Varigheten av den sivile tjeneste skal likevel ikke være
mindre enn 30 dager.
Innkalles større deler av Hæren eller Heimevernet til ekstraordinær tjeneste, kan sivil tjeneste av samme varighet pålegges.
Settes forsvaret eller deler av dette på krigsfot, skal sivil tjeneste utføres i så lang tid som bestemmes av Kongen.
§ 12.
Tjenesten påbegynnes uten unødig opphold og avtjenes så vidt
mulig samlet. Kongen gir regler om adgangen til utsettelse med og
avbrudd i tjenesten når samfunnsinteresser eller vektige velferdsgrunner tilsier det.
Hvis den tjenestepliktige ikke selv har forårsaket utsettelsen
eller avbruddet, bortfaller plikten til den tjeneste etter § 11 første,
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annet og tredje ledd som utsettelsen eller avbruddet gjelder, dersom
avtjeningen ikke er påbegynt innen 3 år etter at fritaking fer militærtjeneste ble besluttet av departementet eller ved rettskraftig
dom. Når det gjelder repetisjonstjeneste, regnes 3-årsfristen fra
vedtaket om å gi utsettelse eller avbrudd. Plikten til å avtjene
førstegangstjeneste etter § 11 første ledd faller likevel ikke bort før
plikten til førstegansgtjeneste i forsvaret.
§ 13.
Er tjenesten utsatt eller avbrutt, plikter den tjenestepliktige å
utføre sivil tjeneste av den varighet som gjelder ved frammøtet.
Avtjent del av tjenesten går til fradrag dag for dag.
Ulovlig fravær fra tjenesten opptjenes alltid dag for dag uten
hensyn til bestemmelsen i femte ledds femte punktum, og uten hensyn til om forholdet er gjort til gjenstand for straff eller refselse.
Kongen kan treffe bestemmelse om opptjening av tjenestetid som
er forsømt på grunn av sykdom eller andre årsaker som ikke kan tilregnes den tjenestepliktige. Skyldes forsømmelsen sykdom, skjer
opptjening bare når antall sykedagei• utgjør mer enn en tiendedel av
tjenestetiden.
§ 14.
Kongen bestemmer i hvilken utstrekning tjenesten skal utsettes
eller avbrytes på grunn av straffeforfølgning.
Fradømmelse av retten til å gjøre tjeneste i forsvaret får tilsvarende virkning på den sivile tjenesteplikt.
§ 15.
Kongen kan gi bestemmelse om at tjenestepliktige som på grunn
av sivil stilling eller fagkyndighet finnes å burde fortsette sin virksomhet i krig, skal fritas for eller gis utsettelse med frammøte til
sivil tjeneste når forsvaret eller noen del av dette settes på krigsfot.
Kongen kan også gi bestemmelser om at tjenestepliktige som
nevnt i første ledd helt eller delvis skal være fritatt for tjeneste i
fred.
§ 16.
Under forutsetning av gjensidighet kan Kongen slutte overenskomst med fremmed stat om at beslutning om fritaking for militærtjeneste i vedkommende stat skal ha gyldighet i Norge. Vedkommende skal i så fall utføre sivil tjeneste etter denne lov dersom kan
er bosatt heri riket og hadde kunnet pålegges verneplikt etter vernepliktsloven.
Tjenestepliktig som godtgjer at han har utført sivil erstatningstjeneste i armen stat, kan etter regler gitt av Kongen helt eller delvis fritas for sivil tjenesteplikt i Norge. Utenlandsk militærtjeneste
som er avtjent eller bortfalt på annen måte, kan regnes likestilt med
norsk militærtjeneste i forhold til § 11 etter nærmere regler gitt av
Kongen.
§ 17.
Kongen gir regler om i hvilken utstrekning de tjenestepliktige
skal sende melding om bortreise, flytting, utvandring og mønstring i
utenriks fart. Kongen kan også gi regler om at de tjenestepliktige
må ha tillatelse til å reise ut av riket, utvandre eller mønstre i utenriks fart.
§ 18.
De tjenestepliktige tilkommer under tjenesten underhold og bekledning eller godtgjøring herfor etter regler BOM Stortinget fastsetter. De tilkommer videre reisegodtgjøring, innkommanderingstillegg, forsørgertillegg og sykeforpleining etter samme regler som
for korporaler og menige i Hæren.
Kapittel IV.
Reaksjonsmidler in.v.
§ 19.
Tjenestepliktig som
1. unnlater å møte etter innkalling til tjeneste eller uten tillatelse
forlater eller uteblir fra Bitt tjenestested, eller
2. ikke etterkommer pålegg som er gitt ham i tjenesten, eller på
annen måte forsettlig krenker sine tjenesteplikter
straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.
På samme måte straffes den som medvirker til overtredelse som
er nevnt i første ledd.
Unnlatelse av å sende melding eller innhente tillatelse etter § 17
straffes med bøter.
§ 20.
Har en tjenestepliktig forholdt seg som nevnt i § 19 første eller
annet ledd, kan departementet bestemme at han skal settes i særskilt
leir eller i anstalt under Fengselsstyrets administrasjon for tvangsmessig avtjening av tjenestetiden. Slik innsetting kart ikke skje uten
at det er fastslått ved dom at lovens vilkår for det er til stede. Krav
om dette tas med i straffesak etter § 19 eller fremmes Bom egen naki siste tilfelle behandles saken etter de regler som gjelder for straffesaker der det er utferdiget forelegg.

Innsetting skjer for den tjenestetid som er forsømt eller ikke
avtjent. Som forsømt regnes også tid den tjenestepliktige har oppholdt seg på tjenestestedet uten å etterkomme pålegg i tjenesten.
Departementet kan bestemme at avsonet fengselsstraff etter § 19
helt eller delvis skal komme til fradrag.
Departementet kan bestemme at tjeneetepliktig som forholder
seg som nevnt i § 19 femte eller annet ledd, straks skal dimitteres. I
ethvert fall skal han dimitteres når dom for innsetting til tvangsmessig avtjening av tjenestetiden er blitt rettskraftig, og inntil innsetting kan skje.
Under avtjening av tjenestetiden i anstalt under Fengselsstyrets
administrasjon plikter de innsatte å utføre arbeid som pålegges
dem og ellers å rette seg etter de bestemmelser som Kongen gir. Med
de unntak og endringer Kongen fastsetter gjelder reglene i fengselslovens kap. V.
Tjenestepliktige som skal overføres til tvangsmessig avtjening av
tjenestetid, kan pågripes og transporteres til leiren eller anstalten.

§ 21.
Tjenestepliktige som forholder seg som nevnt i § 19 første eller
annet ledd uten at forholdet gir anledning til påtale, eller som forsømmer sine tjenesteplikter, opptrer fornærmelig eller respektstridig
overfor foresatt eller på annen måte setter seg ut over god skikk og
orden i tjenesten, kan refses disiplinært.
Som refselse kan ilegges:
1. Irettesettelse.
2. Ekstraarbeid i fritiden i inntil 14 dager.
3. Nektelse av permisjon i et tidsrom av inntil 1 måned.
4. Bot inntil kr. 100,—.
5. Frlhetsinaskrenking, herunder arrest, i inntil 20 dager.
Før refselse ilegges, skal vedkommende gis adgang til å forklare
seg og saken søkes best mulig opplyst.
Kongen gir nærmere regler om utøvelsen av refselsesmyndlgheten.
Hvis en tjenestepliktig av grunner som kan tifregnes ham, ikke
utfører en rimelig arbeidaytelae, kan departementet beslutte å forlenge tjenestetiden med Inntil en tiendedel, men ikke mer enn 60
dager. Utføres tjenesten tvangsmessig i særskilt leir, kan tjenestetiden forlenges med inntil en sjettedel, men ikke mer enn 90 dager.
Den tjenestepliktige kan innen 48 timer etter at han fikk underretning om beslutningen, gjennom sine foresatte forlange å få prøvet
ved dom om vilkårene for forlengelse av tjenestetiden foreligger. Begjæringen har oppsettende virkning. Saken behandles etter de regler
som gjelder for straffesaker der det er utferdiget forelegg.
Forlengelse av tjenestetiden kan skje i tillegg til eventuell straff
eller refselse. Departementet kan bestemme at avsonet fengselsstraff
etter § 19 helt eller delvis skal komme til fradrag.
Kongen kan gi nærmere regler om forlengelse av tjenestetiden og
kan, der det er praktisk mulig, fastsette normalytelser som skal legges til grunn ved bedømmelse av den tjenestepliktiges arbeidsytelse.
§ 23.
Tjenestemenn ved sivil arbeidsleir eller administrasjonssentrum
for sivil tjeneste har politimyndighet overfor de tjenestepliktige og
andre som oppholder seg innenfor eller i umiddelbar nærhet av leirområdet eller administra.sjonssentret eller på uteforlegninger og andre
tjenestesteder. Slik myndighet kan departementet også gi tjenestemenn ved andre offentlige anstalter og innretninger hvor tjenestepliktige varig oppholder seg eller gjør tjeneste.
Tjenestepliktig kan foreløpig arresteres når han forstyrrer den
offentlige orden, eller når han gjør seg skyldig i grovt brudd på disiplinen, og arrestasjonen anses nødvendig for å opprettholde denne.
Den foreløpige arrest er undergitt de regler om pågripelse og
fengsling som gjelder etter den borgerlige straffeprosesslova kap. 19.
Varetektsfengsel kan besluttes anvendt når den pågrepnes forhold
gir grunn til å frykte at han, om han løslates, vil gjøre seg skyldig
i alvorlig forstyrrelse av disiplinen på tjenestestedet.
Kapittel V.
Forskjellig. bestemmelser.

§ 24.
Vernepliktig som er fritatt for militærtjeneste etter denne lov,
overføres (tilbakeføres) til militær stilling når han søker om det eller
avgjørelsen blir omgjort etter reglene i § 7.
Den tilbaketerte plikter å utføre tjeneste 1 forsvaret av samme
varighet som bestemt for vernepliktige (herunder heimevernspliktige) ellers. Sivil tjeneste godskrives som militær førstegangstjeneste
dag for dag. Den tilbakeførte plikter likevel alltid å utføre minst 6
måneders militærtjeneste, hvis ikke plikten til førstegangstjeneste er
falt bort etter vernepliktalovens 6 12 annet ledd.
§25.
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
Fra samme tid oppheves:
I. Lov om vernepliktige sivilarbeidere av 17. juni 1937.
2. Militær straffelov av 22. mai 1902, § 35 femte ledd.
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REFORM AV SIVILTJENESTEN

Det har etter loven vært JustisI prinsippet skal altså fredsrelevant
departementets oppgave å administrere
arbeide prioriteres høyt, men i
de sivile tjenestepliktige og plassere praksis har økningen av antallet
dem i arbeid. Noen spesifisering av
arbeidsplasser i denne sektoren vært
arbeidets art eller tjenestens målsvært beskjeden siden de første
setting finnes ikke i noen lovparagraf. plassene ble opprettet i 1961. I
Inntil begynnelsen av 1968 skjøttet
begynnelsen av 1969 var knapt 2% av
Justisdepartementet denne oppgave uten det totale antall tjenestepliktige
noen innblanding fra Stortinget. Da
engasjert i fredsrelevante institusjoner
hadde det i lengre tid vært uro
omkring den linje departementet
Antallet sivile tjenestepliktige
praktiserte i forbindelse med tjenesten innen de humanitære sektorer har
og tiden var moden for en nærmere
derimot økt kraftig det siste tiår,
presisering av tjenestens form og
og den desidert største gruppen
innhold. I januar 1968 ble en innsivile tjenestepliktige omfattes av
stilling fra Stortingets Justiskomite
dem som tjenestegjør ved sosiale
om arbeidsoppgaver for de sivile
institusjoner.
tjenestepliktige fremlagt for Stortinget,
og en omfattende generell debatt om
siviltjenesten fulgte. Resultatet
er på ingen måte blitt en fullstendig
avklaring på spørsmålene rundt
siviltjenesten, men mange av de
FORSKOLE
tjenestepliktiges krav er i hvert fall
tatt opp til vurdering og er også i
noen grad imøtekommet. De vesentligste
av disse vil bli behandlet i det følgende.
Ønsket om en forskole parallelt til
rekruttskolen for de militære
mannskaper, er gammelt og har ofte
MÅLSETTING FOR SIVILTJENESTEN
vært trukket fram. Stortingsbehandlingen i 1968 førte også til
at Justisdepartementet ble anmodet
Et ofte fremmet krav til tjenesten er
om å utrede spørsmålet om en slik
at den må få et innhold som er i samsvar forskole for de sivile tjenestemed nektingsgrunnlaget. Dette vil for
pliktige. Departementet har uttalt
de fleste bety et ønske om arbeidsat dette er gitt høy prioritet, men
oppgaver av humanitær eller fredsmer om denne utredningen foreligger
relevant art.
ennå ikke. Fra de sivile tjenestepliktiges side er det klart gitt
Justiskomiteen innstilling er meget
uttrykk
for at denne forskole bør
positiv på dette punkt når en ser
inneholde:
på det generelle siktepunkt den setter
a) innføring i freds- og konfliktfor tjenesten:
lære. U - hjelpsproblemer.
" - at de som blir fritatt for militær- b) oppøving i ikkevoldsmetoder og
motstandsorganisasjon.
tjeneste bør få adgang til å utføre
annet fredsbyggende og samfunnsc) spesiell tjenesteopplæring - især
nyttig arbeide - ."
med tanke på sosialsektoren.
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IKKEMILITÆR FORSVARSOPPLÆR ING
Kravene til innholdet i forskolen
som er nevnt ovenfor, peker hen mot
et annet aspekt ved siviltjenesten.
Det har i de fleste andre krav
ligget et Ønske om å få anledning
til å arbeide for å forebygge
konflikter. Men om situasjonen skulle
bli den at det blir nødvendig å
forsvare våre demokratiske verdier
har ikke siviltjenesten gitt noen
relevant opplæring. Det vil være i
tråd med de fleste tjenestepliktiges
overbevisning å delta i et ikkevoldsforsvar. Kravet om å få en
opplæring i en slik forsvarsform,
har først fått noen særlig styrke
i den senere tid, og har foreløpig
fått liten respons hos myndighetene.

militærtjeneste, spesielt fordi en
omlegging av fredskorpstjenesten
til også å imfatte mindre
kvalifiserte arbeidsoppgaver enn
de nåværende, er under utredning.

VELFERD STJENESTEMANN
De sivile tjenestepliktige har ikke
vært begunstiget med et så bredt
velferdsopplegg som de militære mannskaper er, og de har tidligere bedt
om en velferdssekretær i håp om at
han kan bidra til å bedre forhol4ene.
Departementet har nå søkt om å f
ansatt en velferdstjenestemann. Det
er meningen at vedkommende også skal
ha ansvaret for å utgi en publikasjon
for de tjenestepliktige. Nærmere
spesifikasjon av denne tjenestemannen
oppgaver c4, publikasjonens utforming
og siktepunkt, foreligger ikke fra
departementet på det nåværende tidspunkt.

TI LL I TSMAN1NSORDN INGEN
skal
ikke

De tjenestepliktige er spredt rundt
i landet cg har meget liten kontakt
med hverar dre. De velger tillitsmenn ved E:kriftlig valg. Tillitsmennene ved de to leiradministrasjoner
møter i tillitsmannsutvalgene hver
måned, og samles to ganger i året til
fellesmøter i Sivilarbeidernes Hovedsekretariat (SH). Bestemmelsene om
tillitsmannsordningen er gitt i 1957,
på et tidspunkt da siviltjenesten
hadde en ganske annen struktur enn den
har nå, og den viser seg utilstrekkelig
på flere punkter og blir i praksis
også fraveket. Disse bestemmelsene er
også til revisjon i Justisdepartementet
og nye regler er lovet fra begynnelsen
av 1970. Det har fra de tjenestepliktige vært hevdet at for å gi
tillitsmennene noenlunde anstendige
vilkår, må de tjenestepliktige få
anledning til å møte og velge sine
tillitsmenn på almannamøter. Funksjonstiden bør utvides, og tillitsmannsgruppen må anerkjennes av departementet
som organ for de tjenestepliktige.
De må også få midler til å utgi et
kontaktorgan for de tjenestepliktige.
.

slå
ihjel

FREDSKORPSTJENESTE
Spørsmålet om fredskorpstjeneste
som alternativ vernepliktsform, er
nå tatt opp til vurdering. Dette
kan bli et alternativ også for
mange som nekter å utføre vanlig
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HVA SKJER EETTF R
1114/P
F6RS T EG A NGSTJ E N E ST E N
? slk
Det er etter loven adgang til å
innkalle en sivil tjenestepliktig til
repetisjonstjeneste etter endt førstegangstjeneste. I praksis skjer dette
svært sjelden; sannsynligvis fordi de
praktiske problemer forbundet med
dette langt overskygger den gevinsten
samfunnet vil få av denne tjenesten.
Imidlertid sendes det melding til
sivilforsvaret når førstegangstjenesten
er avsluttet, og denne resulterer
svært ofte i den tjenestepliktige
etter en tid blir innkalt til Øvelse
i sivilforsvaret.

KAN SIVIL FORSVARSTJENESTEN NEKTES?
Loven gir ingen adgang til
nekte tjenestegjøring i Sivilforsvaret.
Bestemte ønsker om ikke å u'plasseres i sivilforsvaret i siviltjenestetiden,
blir i regelen respektert, :len om man overføres til sivilforsvaret etter
verneplikten og da nekter å utføre den pålagte tjeneste, kan det resultere
i bøter eller fengselsstraff.
Medlemmer av sekten "Jehovas Vitner" nekter konsekvent sivilforsvarstjeneste.
Tidligere ble disse dømt, ren myndighetene har etter hvert sett det håpløse
i dette og i praksis latt cem slippe uten videre.
En del andre militærnekter! avslår også å gjøre pålagt tjeneste i sivilforsvaret, med den begrunnlse at det på topp-planet er integrert med
militærforsvaret og er en viktig brikke i et totalforsvar som i krig vil
tjene militære hensikter. Argumenter som at sivilforsvaret i sin
propaganda gir befolkningen et altfor optimistisk bilde av konsekvensene
ved en krig, blir også brakt. Dette kan føre til rettsak og dom, men
vanligvis avgjøres saken ned en bot.

OMBUDSMANNEN
Under tjenestegjøringen kan det dukke opp en rekke tvilsspørsmål, tvister
og avgjørelser som du vil ha prøvet. Ta først opp spørsmålet/saken med
tillitsmannen. Hvis det ikke fører frem, eller det er en sært spesiell sak,
så bring den inn for Ombudsmannen for sivile tjenestepliktige , eller Ombudsmannsnemnda. Disse instansene skal, som det heter i instruksen, "bidra til
å sikre de almenmenneskelige rettigheter" for sivilarbeidere. Utenom saker
av generell og prinsipiell art, skal eventuelt nemda også behandle spørsmål
som angår f.eks. husrom, bekledning, maten, undervisnings- og velferdsarbeid,
økonomiske og sosiale rettigheter og den daglige tjenesten.
Adresse: Ombudsmannen for sivile tjenestepliktige
Klingenberggt. 7
Oslo 1
Telefon: 42 29 10.
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FRA VÅPENNEKTING TIL

POLITISK PASIFISME
Samvittighetens påbud har for noen
mennesker stått over lovens tekst.
I forrige århundre og helt frem til
1922 var militærnekting en forbrytelse og medførte straff.
Likevel så enkelte opplæring i
våpenbruk og krigsdeltagelse som en
større misgjerning enn det å bli
domfelt som forbryter. For de aller
fleste var imidlertid våpennektingen
et personlig problem som kunne
løses ved at de ble godkjent til en
annen militærtjeneste, f.eks. i
saniteten, som ikke medførte våpenbruk. Etterhvert erkjente man at
alle deler av militærforsvaret var
nødvendige ledd i voldsapparatet.
Det førte til at man ikke bare
nektet selv å bære våpen, men også
nektet å yte noen som helst slags
bidrag til det militære forsvar.
Dermed ble militærnekting mer enn
et samfittighetsproblem for den
enkelte; den innebar at man tok
avstand fra en viktig, tradisjonell
institusjon i samfunnet.Militær nekterne ble et samfunnsproblem.
Etter lang politisk strid ble retten

til militærnekting lovfestet i 1922 og
utvidet i 1925. Den siste lovendringen
innebar at militærnekting på politisk
grunnlag ble godtatt, men det skjedde
først etter en rekke rettsaker og
dommer mot ledende sosialister.
Men lovfesting av rett til militærnekting skapte også et nytt problem
for myndighetene. Hvordan skulle sivilarbeidstjenesten legges opp? Administra sjonen laget en erstatningstjeneste som
tilfredsstilte kravet om at sivilarbeidet ikke skulle understøtte det
militære forsvar på noen måte. Men
ellers bar arbeidsoppgavene preg av
vilkårlighet: veiarbeid, nybrottsarbeid,
skogshogst. Den enkeltes kvalifikasjoner
ble svært dårlig nyttet. Arbeidet kunne
i seg selv være nyttig for samfunnet,
men det var ikke satt inn i en større
målsetting. Og det var uten samsvar med
et militærnekterkrav som med årene ble
stadig sterkere: at det skulle være
sammenheng mellom siviltjenestens
formål og oppgaver og selve nektingsgrunnlaget. For især etter den 2.verdens
krig erkjente fler og fler militærnektere at det ikke var tilstrekkelig
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selv å nekte deltakelse i krigsapparatet - det forhindret ikke
krigen - men at man i fredstid måtte
avklare krigens årsaker og da akaffm
avskaffe de forhold som kunne føre
til krig.
Alle militærnektere er ikke pasifister.
Men de holdninger som mange militærnektere har inntatt overfor militærforsvaret, er i stor grad en parallell
til eller en følge av den utvikling
som pasifismen har gjennomgått.Denne
utvikling kan kort karakteriseres som
en utvikling fra en isolert, personlig
avstandstagen fra den voldsanvendelse
som er innebygget i militærforsvaret
til et aktivt og politisk bevisst
engasjement for å forandre selve
samfunnet. Dette er en forsyvning fra
en antimilitær holdning til politisk
nødvendige handlinger, fra å ta
avstand fra ett ekstremt voldsapparat
til å kjempe fram betingelsene for
et ikkevoldelig samfunn. Og pasifistene
oppfatter ikke lenger vold bare som

fysisk, direkte vold, men ser også
volden i gruppers utnytting av andre
gruppers maktesløshet, i byråkratiske
maktovergrep og i autoritære
strukturer. I praksis har dette ført
til at mange pasifister nå betrakter
selve militærnektingen bare bom en
del av et større fredspolitisk
engasjement. I et slikt perspektiv
blir en forandring av siviltjenesten
til et ikkemilitært alternativ til
militærforsvaret - i form av et ikkevoldsforsvar - og en omlegging av
vernepliktstjenesten til alternative
vernepliktsformer bare delmål.
Målet er en konkretisering av drømmen
om fred: oppbygging av et aktivt
samfunn, som både i oppbygging og
virkemåte er demokratisk og
desentralisert og som ikke er basert
på vold eller på trusel om bruk av
vold. Politisk pasifisme er aktiv
ikkevoldskamp. Forandring krever
handling.

NEKTING AV SIVILARBEIDET
Aksjonen for sivilarbeidsnekting ble
bakgrunn av behovet for å koordinere
faktisk forekommer i vårt samfunn og
i en aksjon som kan fremme nekternes

startet i september 1969 på
den sivilarbeidsnekting som
for å samle sivilnekterne
krav og øke antallet.

Aksjonen er partipolitisk uavhengig, men vil samarbeide med politiske
organisasjoner i saker av felles interesse. I et manifest redegjøres
det nærmere for nødvendigheten av å nedlegge sivilarbeidet slik tjenesten
i dag er lagt opp:
"Det gis i dag ikke noe fredspolitisk alternativ til militærtjenesten.
Den sivile tjeneste er i sin nåværende form en interneringsstraff
for politiske avvikere. Militærnekteren kommer i den paradoksale
situasjon at han som sivil tjenestepliktig gir myndighetene skinn av
demokratisk toleranse. Militærnekteren som for samfunnet representerer
et kritisk uroelement, settes til et vilkårlig arbeid som nøytraliserer den politiske innsikt som ligger til grunn for militærnektingen.
Ved å gjøre debatten om militærnekting til et spørsmål om moral kontra
politikk og identifisere meningsfylde med byrdefullhet, prøver man å
tvinge dem som står i opposisjon til militærvesenet inn i en fiktiv
upolitisk posisjon. Ved å snakke om en arbeidsplass eller to prøver
myndighetene å utmanøvrere militærnekternes politiske brodd, som ikke
bare retter seg mot militærvesenet som sådant, men også mot de
interesser som tjener på militærvesenet og den undertrykkelse som
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militærvesenet utøver. Militærnekterne får følgelig ikke noen anledning til alternativ verneplikt, men blir satt til forefallende arbeid
som samfunnet ellers vanskjøtter. SoM sivil tjeneStepliktig er
militærvekterne med på å opprettholde forhold de ellers misbilliger,
som sivile tjenestepliktige blir de et alibi for den offisielle
politikk som ellers' innretter seg på krig og som står på de rikes
side i utbyttingen og undertrykkelsen av de fattige folk.
Som militærnektere kan vi ikke stilltiende være vitner til at våpenproduksjonen i Norge gjøres om til privat industri, at Norge
fungerer som base i NATO's atomstrategi og at vi gjennom våre internasjonale allianser er med og opprettholder klasseforskjellen mellom
rike og fattige i verden og nedkjemper frigjøringsbevegelser som
reiser seg mot reaksjonære regimer.
Adresse: AKSJON FOR SIVILARBEIDSNEKTING, Kr. Augustsgt. 19, OSLO 1.
Tlf. 20 26 61.

MILITÆRNEKTERFONDET
ble dannet i september 1969 av en gruppe
militær- og sivilarbeidsnektere. Det
Norske Studentersamfund bevilget seinere
10 000 kr. til Fondet. Men i tida framover vil vi få en stor gruppe politiske
fanger i norske fengsler, så behovet
for økonomisk støtte vil være atskillig
større. I Militærnekterfondets statutter
heter det i 5 1 at formålet er å yte
økonomisk støtte til:
a) militærnektere, sivilarbeidere og andre
vernepliktige som sitter i fengsel på
politisk grunnlag - b) deres nærmeste pårørende - c) juridisk bistand ved rettssaker
av politisk karakter mot militære og sivile
tjenestepliktige - d) anti-militaristisk
opplysningsarbeid og informasjon om
militærnekting.
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S6KNADER • NOEN EKSEMPLER
NOEN EKSEMPLER PÅ HVORDAN SØKNADER OM FRITAKING FOR MILITÆRTJENESTE
KAN SKRIVES.
For enkelthets skyld er innledning og avslutning ens i alle eksemplene.

Til
Justisdepartementet,
Regjeringsbygget,
OSLO DEP.

Namsos, 23. januar 1970.
NB: MEN SØKNADEN SENDES
GJENNOM DIN MILITÆRE AVDELING
ELLER TIL DET KRIGSKOMMISSARIAT
SOM DU HØRER INNUNDER

Søknad om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner.
I henhold til lov av 19. mars 1965 tillater jeg meg herved å søke
om overføring til sivil tjeneste.
1.
2.
3.
4.
5.

Navn: Hans Eriksen. Militært nummer: 60485/70
Jeg er født 4/10 - 1950.
Min adresse er: Kaigt. 45, 7800 Namsos.
Jeg er elev ved Namsos gymnas, reallinjen.
Jeg har vært medlem av Folkereisning mot krig fra 15/10 -68
og av Kristent Fredslag fra 9/12 -68. Jeg er medlem av Den
norske Kirke.
6. Militærtjeneste er overhodet ikke utført.
7. Jeg er ikke inne til eller er innkalt til militærtjeneste.
(HER FØLGER BEGRUNNELSEN. I DET FØLGENDE VIL VI GI TRE EKSEMPLER
PÅ HVORDAN EN BEGRUNNELSE KAN SKRIVES. DET ER IKKE NØDVENDIG Å
SKRIVE SÅ UTFØRLIG SOM VI HAR GJORT.)

TIL AVSLUTNING KAN DU F.EKS. SKRIVE:
Jeg er villig til å delta aktivt i et norsk ikkevoldelig forsvar.
Min overbevisning har utviklet seg gradvis, og jeg er i dag ikke
villig til å utføre noen som helst form for militærtjeneste.
Attester som befrekter min overbevisning følger vedlagt.

Hans Eriksen
(personlig underskrift)
Vedlegg
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BEGRUNNELSE 1.
Jeg vurderer menneskelivet slik at jeg ikke finner det forenlig
med min overbevisning å ta andres liv for å trygge min egen
stilling, verne et landområde eller et politisk system. Dette
betyr imidlertid ikke at det ikke kan oppstå situasjoner hvor
det kan fortone seg riktig selv å ofre livet for en sak. Men jeg
mener at alle mennesker er likeverdige uansett tro, politisk overbevisning eller såkalt rase. Min overbevisning sier derfor at jeg
ikke kan støtte eller delta i et system som er opprettet for dersom det skulle bli "nødvendig" - å bruke våpen mot andre
mennesker. Krig er den mest ytterliggående og ødeleggende bruk av
vold, og ved å utføre militærtjeneste ville jeg derved påta meg
forpliktelser som strider mot min overbevisning.

Jii

Ved det militære forsvar oppøves omtrent alle menn i en viss aldersgruppe systematisk til krigs- og voldshandlinger. De blir nødt til
å godta drap ' på andre mennesker og blir trenet til å gjøre det på
en effektiv måte. Det militære forsvar virker derfor forrående og
undergraver respekten for andre menneskers liv - og denne respekten
skulle paradoksalt nok være en av de verdiene som skulle vernes.
I et militært system funksjonerer mennesker som krigsenheter på
linje med dødt materiell. Den enkelte soldat har som regel ingen
spesiell motivasjon for å gå i krig. Avgjørelsene fattes på toppplanet. Den menige soldat utnyttes som en brikke i et politisk
krigsspill der det særegent menneskelige settes til side.
En av de mest alvorlige innvendinger mot det militær forsvar er
det økende misforhold mellom mål og midler. I en moderne storkrig
vil millioner av uskyldige menn, kvinner og barn bli drept. En
krig fører med seg så mye ødeleggelse og fornedrelse at den ikke kan
karakteriseres som annet enn et umenneskelig mareritt. Ikke i noe
fall kan våre truede verdier være så enorme at de rettferdiggjør
en moderne krig - en krig som risikerer å utslette dem for godt.
På grunn av strålefaren kan vi ikke lenger tale om at vi ofrer oss
for våre etterkommere. De vil i stedet en gang kunne si at det var
vi som ofret dem for våre egne opphøyde eller mindre opphøyde mål.
Gjennom vår NATO-allianse bygger vårt forsvar også på bruk av atomvåpen. Vi kan ikke skyve vårt ansvar for en kommende atomkrig fra
oss ved å si at Norge ikke hadde stasjonert atomvåpen på sin jord
så lenge vi står alliert med en atommakt. Enten Norge selv har
atomvåpen eller ikke, må det avgjørende være om alliansen som vi
er med i bygger på bruk av atomvåpen.
I dag sulter 2/3 av verdens befolkning. Mange mennesker dør tidlig
på grunn av manglende medisiner. Medisin som kan helbrede en
malariasyk koster 75 øre. Likevel brukes store deler av våre
ressurser til våpen og rustning. Jeg kan ikke delta i et system
som er skyldig i en så skjev fordeling av ressursene.

BEGRUNNELSE 2.
Min argumentasjon bygger på de to forutsetningene at Gud eksisterer og
at Gud har åpenbart seg gjennom evangeliene. Dersom deltakelse i en
øoderne krig strider mot evangeliene, mener jeg det er riktig å nekte å
delta i krig. For jeg må tro at Guds lære er sannheten, uansett hva jeg
som ufullkomment menneske måtte kunne tenke. Bare dersom vi følger sannheten i stedet for selviske motiver, vil utviklingen følge et riktig og
positivt spor. A anse Jesu lære som en forkynnelse vi ikke behøver å
følge, tror jeg vil få alvorlige konsekvenser for historiens utvikling.
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Derfor nekter jeg å delta i krig ikke bare fordi jeg selv ikke vil ha
skitne hender, men fordi jeg tror det er nødvendig med en ny innstilling
til militærvesenet dersom menneskeheten skal overleve.
Når jeg bygger min argumentasjon på evangeliene, er det ikke fordi
evangeliene består av døde påbud, men fordi de uttrykker det jeg anser
å være sant på en langt bedre måte enn jeg kunne klare det selv. Jeg
anser således "den som vil gjøre Guds vilje, skal kjenne om læren er av
Gud" for et grunnleggende bibelord.
Hvorfor mener jeg så at Jesu lære strider mot deltakelse i det militære
forsvar ? Enklest uttrykt ar det fordi jeg ikke kan tenke meg Jesus som
deltaker i en moderne krig. - Dette ville være i strid med både kjærligheten til medmennesket og til Gud. Jeg nekter å tro at det er mulig
å kombinere drap og nestekjærlighet uten at en kopler bort bevisstheten
drapets konsekvenser." Når en slår deg på ditt ene kinn, vend da det
andre til (Mt. 5,40) - For den som griper til sverd, skal selv falle
for sverd ( Mt. 26,52) - Var mitt rike av denne verden, hadde mine
tjenere stridt for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene, men nå
er mitt rike ikke av denne verden ( Joh. 18,36)" er eksempler på ord
som etter min mening uttrykker den ubegrensede kjærlighet. Også Peter
sier at det er bedre å lide urett enn selv å gjøre urett. Videre vet
jeg at dersom jeg deltar i en moderne storkrig, må jeg gjøre urett, fordi en storkrig uvegerlig vil drepe millioner av uskyldige mennesker.
Den kjærlighet som jeg finner uttrykt i evangeliene, harmonerer med det
jeg føler som noe av det innerste i meg selv, og gjør at jeg må forsøke
å følge den i de tilfelle det er mulig, uansett hvorledes jeg i praksis
ville komme til å reagere i en voldssituasjon. Derfor må jeg nekte å
delta i opplæring og i en eventuell praktisering av massedrap.
Siden jeg tror at mennesket har mulighet til udødelighet, vil uvegerlig menneskelivet få en ny dimensjon. Det jordiske liv, uansett hvor
viktig det er, er ikke lenger det eneste og absolutte. Vi skal ikke
lenger frykte dem som kan slå legemet ihjel og så ikke gjøre mer. Dette
forsterker min overbevisning om at jeg må nekte å utføre militærtjeneste.
For hva gagner det et menneske at han vinner den hele verden, men tar
skade på sin sjel?

BEGRUNNELSE 3.
Mine verdier kan ikke betraktes uavhengig av den konkrete situasjon som
de skal etterleves i. Min motstand mot opplæring i og bruk av direkte
fysisk vold i gruppekonflikter kan jeg ikke se isolert fra erkjennelsen
om at store folkegrupper daglig utsettes for voldelig undertrykkelse
eller rammes av andre former for vold, f.eks. indirekte, fysisk vold
som utsulting og feilernæring - forhold som vi har muligheter for å
bøte på. Handlinger som sikter mot en forandring av slike forhold,
vil i regelen være bestemt av en avveining mellom forskjellige verdier
og de konsekvenser som passivitet eller ulike handlinger kan tenkes å få.
Men selv om en verdi ikke kan etterleves fullt ut i virkelighetens
verden, må målet være et samfunn med et minimum av vold.
Et slikt samfunn må etterstrebe en rettferdig fordeling av makt og sosiale
goder. Det må stadig vurdere hva som er en rettferdig fordeling ved å
oppmuntre en kontinuerlig dialog mellom ulike interesser. Eksisterende
konflikter må bringes åpent fram slik at de reelle motsetninger kan avdekkes og kjempes ut i en styrkeprøve - ikke basert på fysisk eller
økonomisk makt, men på den saklige vekt de ulike syn har i forhold til
våre felles menneskelige verdier.
I grove trekk er dette det ideal jeg har funnet fram til. Jeg må vurdere
mine handlinger ut fra de konsekvenser de har for samfunnets muligheter
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til å nå dette ideal. Ut fra en slik vurdering finner jeg det fullstendig
forkastelig å delta i et tradisjonelt nasjonalt militærforsvar.
Den viktigste årsak er at jeg ser den enorme utbygging av militærapparatene
og blokkalliansene omkring i verden som status quo-orienterte. Militær
ideologi bygger på maktbalanse. De midler som foreskrives for å demme opp
for motsetninger er ødeleggelsesmidler som virker truende og derfor nettopp øker motsetningene. Integrasjonen mellom militærpolitikk, Økonomisk
politikk og utenrikspolitikk bidrar til en effektiv forgiftning av det
internasjonale politiske klima. Jeg ser i de eksisterende militærapparater
mer en fare for freden enn en tjener for freden. I noen korte punkter
vil jeg presisere dette noe nærmere:
1. Målet blir militær sikkerhet og maktbalanse, ikke de dypere menneskelige
verdier. Det egentlige - konfliktene og deres årsaker - fortåkes, og det
spørres ikke om det finns andre måter å fremme sikkerhet på. Heller ikke
om det som skal sikres er urettferdige privilegier for et fåtall personer,
grupper og nasjoner. Enorme ressurser nyttes til å trygge egen sikkerhet,
og unndras dermed arbeidet med å løse mange av de skr'_kende urettferdigheter i verden og arbeidet for å avklare de konflikter som fører til våre
sikkerhetsbehov.
2. Under henvisning til dette sikkerhetsbehov forhindres en sunn sosial
utvikling. Kritikk av militærvesen, allianser og annan samfunnskritikk
stemples som forsvarsfientlig propaganda og undertr3kkes e . Et rent
diktatur kan være bedre "sikkerhetsmessig" enn et mf :r liberalt regime.
Direkte og indirekte interveneringog støtte forekowler ikke så sjelden
( F.eks. Portugal, Ungarn, Grisebukta, Vietnam, Den Dominikanske Republikk,
Tsjekkoslovakia, Hellas).
3. Lojalitet, prestisje og økonomi knyttes til det militær-industriellekompleks. Dette ekspensive apparatet må rettferdig,jøres ved å henvise
til fiender som er tilstrekkelig skrekkinngydende.
4. Den rike verdens våpenproduksjon blir raskt avleggs, og den gigantiske
våpenindustrien er god forretning. Forretningsmoralen er lik maksimal
profitt (innenfor de reguleringer som gjelder), og store mengder "umoderne"
våpen vandrer til u-landene der de forårsaker utarming og økt vold (BiafraNigeria f.eks.)
5. Militær tenkning er negativ i den forstand at den verste mulighet må
tas med i betraktning, og dermed gjøres denne til en aktuell mulighet.
I Norge har man f.eks. tilrettelagt for krigføring med atomvåpen i samordnet NATO-regi.
6. Hemmeligholdelse av opplysninger gjør det mulig å manipulere offentligheten og forhindrer innsikt i militærvesen og våpensystemer. De er
unndratt vanlig demokratisk kontroll.
7. Disiplin og lydighet blir innøvd. Dette gjør en mer "tilpasningsdyktig" i et samfunn med stor ulikhet og svekker ens evne til å vurdere
ut fra egne verdier.
Når dette er skrevet, vil jeg gjerne få presisert at jeg innrømmer ethvert individ et sikkerhetsbehov. Dette ønsker jeg å virke for ved f.eks.
å gjøre min verneplikt innenfor institusjoner som arbeider for å avdekke
de reelle konflikter og/eller kan bistå ved løsning av disse.
Å snu utviklingen fra en stadig mer absurd og umenneskelig militæropprustning til en økning av direkte konfliktløsende aktivitet, anser jeg
som den eneste holdbare forsvarsaktivitet. Det å få opplæring i sivil
motstand ("ikkevoldsforsvar") vil i motsetning til militæropplæring
falle i tråd med min overbevisning.
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opplysninger
og hjel
En rakke fredsorganisasjoner vil
kunne gi deg opplysninger og hjelp:
Folkereisning Mot Krig - FMK er den norske avdelingen av
Krigsmotstandernes Internasjonale
(War Resisters' International) og
har arbeid for militærnektere og
sivilarbeidere som en av sine
viktigste oppgaver. FMK er en aktiv
ikkevoldsorganisasjon. Utgir Ikkevold
- et forum for radikal pasifisme.
Adr.: Kr. Augustsgt. 19,rom 624,
Oslo 1. Tlf. 20 26 61.
Sivilarbeidernes Hovedstyre - SH har i mange år vært sivilarbeidernes
"fagforening" og øverste organ overfor
myndighetene. Det består av tillitsmannsutvalgene for de to administrasjons
områdene. Sekretariatet har vært drevet
av en valgt sekretær. SH vil muligens
bli omorganisert i nær framtid. Utgir
hver måned "SH-NYTT".
Adr.: Kr.Augustegt. 19,rom 624,0slo 1,
Tlf.: 20 26 61.
FREDSKONTORET
har opplysningssentra og driver aktivt
fredsarbeid gjennom 18 kontorer.
Satser på å utfordre mennesker til
handling ved å skape engasjement i og
debatt om krig/fred-problemene og
internasjonal politikk, og å virke som
en pressfaktor på norsk innen- og
.utenrikspolitikk. Fredskontoret vil
arbeide for bruk av ikke-voldelige
metoder i konflikter mellom nasjoner
og grupper. Hovedkontor:
Kr. Augustsgt. 19, rom 625, Oslo 1.
Tlf.: 20 13 20 og 20 20 88.
KRISTENT FREDSLAG
- den norske avdelingen av International Fellowship of Reconciliation
(IFOR) - arbeider for å påvirke
de kristne og det norske samfunn i
pasifistisk retning. Vil utfra den
kristne brorskapstanke motarbeide krig
som middel til å avgjøre internasjonale
tvistemål.
Utgir Fredsbladet.
Adr.: Asenveien 13 C, 1400 Ski:
Tlf.: 86 12 84.

NORGES GODTEMPLAR UNGDOMSFORBUND-NGU-

er en kombinert avholds- og fredsorganisasjon. Foruten studie- og
seminarvirksomhet driver forbundet
praktisk fredsarbeid bl.a. gjennom et
eget utviklingsprosjekt på Ceylon.
Adr.: Keysersgt. 1, Oslo 1.
Tlf.: 20 32 84.
DEMOKRATISK UNION - DU -

er en ny politisk gruppe som aktivt
Ønsker å forandre vårt samfunn i
ikkevoldelig retning, slik at det både
i oppbygning og virkemåter blir
demokratisk og desentralisert.
Adr.: Lyngvn. 14, 224, - 1430 As.
VENNENES SAMFUNN - KVEKERNE -

har gjennom alle år vært aktive
motstandere av krigstjeneste og
samtidig engasjerte fredsarbeidere på
mange områder. Har drevet et sært godt
utviklingsprosjekt i Algerie gjennom
en rekke år.
Adr.: Oscarsgt. 37, Oslo 2.
Tlf.: 44 01 87.
Av andre norske fredsorganisasjoner
kan nevnes:
Internasjonal Dugnad
Meltzersgt. 1 - Oslo 2,tlf. 56 62 66.
Internasjonal Kvinneliga for Fred og
Frihet - Meltzersgt. 1 - Oslo 2,
tlf. 56 62 66.
Lærernes Fredsnemd: v/Vilhelm Aarek
Kristiansand Lærerskole
4600 Kristiansand S. Tlf. 29 5 11.
Norges Fredslag: v/Conrad Clausen
5307 Ask i Hordaland, tlf. 45 6 89.
Norges Storlosje av IOGT,
v/Johan Hjøsund
Boks 904, 7001 Trondheim,
Tlf.: 26 1 42.
Norske Presters Fredslag,
v/Anton Stoveland
Erlands vei 39, 1370 Asker,
Tlf. 78 16 19.
Alle disse fredsorganisasjonene - med
unntak av SH og DU - er tilsluttet
NORGES FREDSRAD, en samarbeidsnemd som
ble stiftet rett etter 2. verdenskrig
for å styrke og samordne fredsarbeidet
i Norge og for å virke som et felles
organ for meldemsorganisasjonene utad.
Adr.: Bernt Ankersgt. 5, Oslo 1.
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