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MINIMUMSKRAV: Stratieforfolging
mot
streikende
soldater
10 kroner dagen! ved Asegarden
Soldatene har Mart sagt sin mening. Pa leir etter
leir er det fattet vedtak om at innkommanderingstillegget ma heves. Daglonna dekker ikke de reelle utgiftene. Nar det nmrmer seg neste lonningsdag er de
fleste blakke. Forholdene er ikke blitt bedre etter den
voidsomme prisse:gninga vi har hatt de siste arene.
Som for folk flest er soldatenes okonomi blitt forverret.
Permisjonsreiser og kafebesOk er store utgiftsposter. Det
siste aret er prisene til NSB gatt
opp med 10 prosent, mens kafeprisene er gatt opp med hele22,5
prosent. I tillegg har vi prisstigningene pa forbruksvarer. Ei
pakke rOyketobakk har blitt fordyret med over ei krone. Vi overdriver ikke nar vi sier at soldatenes levevilkar er blitt drastisk forverret.
Etter at en rekke vellykkete
aksjoner i militaerleirene hadde
fOrt fram krav om minst 10 kroner i dagpenger og en drastisk
Okning av hustru og barnebidraget, ble redselen i Forsvarsdepartementet for flere vellykkete
aksjoner akutt. Utenom alle budsjetter ble det slangt pa en 50ores tillegg i daglOnna og ett

par
tiere
pa
hustru
og
barnebidraget. Fra far av var det
merit at en 50-Oring skulle kompensere momsen. Vi lar oss ikke
ayspise med slike smuler fra den
rike manns bord. Vi vet at utgiftene til lOnn og velferd for
soldatene bare utgjOr noen draper
i forsvarsmilliardene. Dette kan
ikke tolkes som annet enn bevisst
undertrykking: Vi skal ikke ha
rimelige leveforhold, vi skal ga
for lut og kaldt vann.
Mange soldater har allerede
vist veien ut av dette ufOret ved
sitt eksempel. De har gatt sammen med de andre gutta i leiren om a . protestere mot elendigheten. A sta sammen er soldatenes viktigste vapen mot de
kummerlige forholdene, det er
blitt streiket, avholdt allmanna-

mater, organisert underskriftskampanjer og fattet vedtak som
alle krever bedre Okonomiske
ka.r. Vi vil ikke lenger la oss diktere av vilkarligheter. Vi har fatt
nok.
Myndighetene la om til momssystemet. Momsen er en vesentlig arsak til den prisstigning som
ogsa soldatene Cider under. Det
kan ikke lenger vTre noen tvil
om at moms rammer alle vanlige lOnnsarbeidere, ogsa soldatene.
Kravet om 10 kroner er et
rimelig krav, og et minimumskrav for at soldatenes levestandard ikke skal forverres. Det
samme gjelder kravet om Oking
av hustru og barnebidragene.
Men pa lengre sikt bOr soldatene sette fram kravet om full
indeksregulert lOnn.
Det som av alt er viktigst na
er organisering av soldatmassene til konkret kamp for
gjennomforing av disse kravene.
Mot forverring av
soldatenes kar!
Til kamp for 10-kroners
kravet!
Organiser kampen
i forlegningen!
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Miliurvesenet som
borgerskapets makiapparat

I begynnelsen av november 1910 gikk kp. A ved
3. bn. i Asegarden forlegning til en times streik.
Streiken kom forst og fremst pa grunn av et klart
loftebrudd vedrorende julepermisjon som var lovet.
For a stoppe framtidige aksjoner har tydeligvis forsvarsledelsen na bestemt seg for streng
reaksjon. Hele 3. bn. ble satt ut
av beredskapen. Generalkrigsadvokaten og krigsadvokaten ble
Oyeblikkelig koblet inn for a
foreta rettslige avhor. De trodde
muligens landet var i stor fare
og beredskapen truet.
Forsvarsministeren har selv
hevdet i Stortinget at de militre
myndigheter matte reagere
strengt.
Tillitsmenn og soldater avisa
har vrt i kontakt med uttrykker
stor harme over de skritt Forsvarsledelsen har tatt overfor de
streikende soldatene. De mente
soldatene pa sine leirer var forberedt pa a gjennomfOre sympatiaksjonei ved eveniuelie rettslige
tiltak.
Det siste som har skjedd
i denne saka er at det
har oversendt saksdokumentene
til Senjens Politikammer for sivil patale. Det vil si at 101 soldater vil kom me for retten i nwrmeste framtid. Generalkrigsadvokaten har selv uttalt at de
paragrafer som bar benyttes er
§ 52 og § 53 som har strafferamme pa opptil 2 ar for deltakerne, men opptil 5 ar for
hovedm ennene.
Rettsreaksjonen er de militre
myndigheters forste virkelige
omfattende framstOt for a undertrykke soldatenes kamp. Saka
mot soldatene ved Asegarden angar derfor ikke bare
soldatene ved Asegarden, men
alle soldater og deres muligheter
til a fOre en effektiv kamp for
sine kray.
GA STREIKEN KONKRETE
RESULTATER?
En av de streikende skriver

selv: "Nylig kunne kompanisjefen gi folgende opplysninger i det
det ville bli anledning til a sae
ekstra hogtidspermisjon fra fOr
juleaften til den (lag Iangtidspermisjonen begynner, altsa i
praksis en forlengelse av denne
med minst en uke. En tredjedel
av kompaniet kan regne med a fa
innvilget on slik permisjon. At
dette kommer som en folge
av streiken, kan dot ikke herske
det minste skygge av tvil om.
Aksjonen har wart en stor seier
for soldatene"!
STOTT DE STREIKENDE
SOLDATER VED ASEGARDEN
LEIR.
GJENNOMFOR
SYMPATIAKSJONER.
VEDTA STOTTEUTTALELSER,

SOLDATER!
Vmr med pa a prege soldatavisa
Aktuelle emner er:
De
fleste
kjenner
fra
historien hvilken rolle militaeret
spilte i de urolige mellomkrigsarene. I disse arene ble militTret
satt inn for a undertrykke arbeibevegelsens kamp.
Det viktigste
eksempel fra denne tiden er hvordan davrende forsvarsminister
Quisling satte inn inilitre mot
streikende arbeide i Menstadslaget. Hvordan er si stillingen
idag, kan milit2ere avdelinger
settes inn mot arbeiderne.

I Politi-Instruksen (Alminnelig
instruks for rikets poiltitjenestemenn) peter det i §§ 78, 79:
cHvis politiet pa et sted ikke ser
seg i stand til pa tilstrekkelig
virksorn mate A hindre rolighetsforstyrrelser eller A gjenopprette
orden (§ 78... kan politiet soke
hjelp hos militmrmakten (§ 79)".
Politimesteren i Oslo, Johan Gjerde har presisert "rolighetforstyrrelser" til a gjelde bi. a. demonstrasjoner, streiker etc.

Forsvaret pa sin side roster
seg til a kunne mestre slike oppgayer.
opplres i
ordinr polititaktikk. MP-soldatene er utstyrt med langk011er
og glassfiberskjold og trenes i
rydde gater for folkemasser. Man
skimter her konturene av det
statlige voldsapparat, og man ser
at det er rettet mot arbeidernes kamp. Dette vil ikke vi soldater vTre med pa.
Av en sersjant.

www.pdf-arkivet.no/soldat/

Erfaringer fra interessekampen
(aksjoner. kampanjer osv.)
Eksempler pa ensidig politisk virksoinhet i leiren,
gode NATO-replikker.
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HovedArsaken til den stigende misnoyen blant soldatelle er de okonomiske og
sosiale misforhold. Soldatene har ingen indeksregulert lonnsavtale, ingen organisasjonsfrihet som vanlige
arbeidere. Det er bare en
farbar vei ut av dette uforet: soldatene ma danne sin
egen uavhengige interesseorganisasjon. Soldatenes
viktigste kampmidler gjennom denne organisasjonen
ma bli fri diskusjon, samlet aksjonering og streik.
Spar en venlig arbeider
hva hans fagforening ville
vaere uten streikevapnet. Ingenting!
Det er en interessemotsetning mellom industriarbeiderne og arbeidsgiverne
i et kapitalistisk samfunn.
Pa samme mate er det en
interessemotsetning mellom
soldatene og forsvarets ledelse. Derfor er soldatenes
kamp til sist et sporsmAl
om interessekamp. Da nytter det ikke med umyndig

informasjon og “gode argumenter».
Tillitsmannsordningen i
forsvaret er et umyndig inforinasjonsapparat uten
maktmidler (se artikkelen
om tillitsmannsordning).
Soldatene ma ogsfi trekke
laerdom av arbeiderbevegelsens historie: nye rettigheter og en fagforening vinnes
bare gjennom en langvarig

A.s All-Trykk

av moms, altsa i f.m. to av
de mest omstridte politiske
sporsmal i dag. Soldatene
ma kreve kompensasjon,
men de ma ogsa se betydningen av en storre politisk
kamp som kan hindre selve
prisstigningen og innforing
av moms-systemer.
Hvordan skal soldatene
organisere seg
for pa

Soldatenes kamp
kamp som har stotte fra de
brede lag av soldatene.
Er denne kampen bare
onsketenkning i dag? Nei!
Mange soldater begynner a
bli lei av A jatte med forsvarsledelsen pA deres premisser. Det er bevegelse
-gindt om pa moene. Flere
kompanier bar aksjonert og
benyttet streik eller trusel
om streik som kampmiddel

ganda hevder at de radikale
utnytter okonomisk misneye
ved A ublande inn politikk».
Okonomi og politikk er to
sider av samme saki alle
samfunnsforhold. A hevde
noe annet er A tilsiore den
egentlige sammenheng for
soldatene.
F.eks. ble 10 kroners-kravet i dagpenger reist I f.m.
prisutviklingen og innforing

lengre sikt A kunne danne
en interesseorganisasjon?
Det strenge militmre autoritetspresset og den borgerlige hetsen gjor dot naturlig A starte opp lokalt
med studiegrupper blant
soldatene. Gruppene ma
kombinere den innadvendte
studievirksomheten med en
utadvendt aktivitet, dvs. de
ma to opp konkrete forhold

i Ieiren og imotega den militaere indoktrineringa. Det
ma advares mot sAvel bIAoyet aktivisme som passivitet.
Studiemateriale kan veere
opplegget «Politisk militaertjeneste» og deler av «Soldatens lille rode boks. Det
er mulig A danne studiogrupper rundt denne og
kommende aviser (supplert
med utdypende litteratud,
eller lokale leiraviser.
Studiegruppene bar prove
A bli permanente ved at de
sorger for rekruttering og
videreforing nAr folk dimmer eller forflyttes. Etter
en tid — kanskje I f.m. en
konkret aksjon I Wren —
kan det bli aktuelt A danne
en bredere basisciruppe. Basisgruppa er en fastere organisering av soldatene og
den egentlige forloperen til
interesseorganisasjonen.
Organiser studied
Spre Soldatavisa!
Dann basisgrupper!

Hva skjedde egentlig
pa Evjemoen?

Aksjon for
politisk
militmrtjeneste

•

"Aksjon for politisk militrtjeneste" er ingen interesseorganisasjon selv, men en tverrpolitisk aksjon dannet for a stOtte
de soldatene som vil danne en
interesseorganisasjon.
Aksjonen er nOdvendig for a
samle de politiske kreftene bade
utenfor og innenfor forsvaret,
som er villige til a hjelpe til
pa tvers av partiskillene.
Aksjonen har fOlgende midlertidlige plattform:
Medlemmene ma gjennom aktiv
deltakelse:
a) prioritere arbeid som tar
sikte pa a bygge opp en soldatenes demokratiske interesseorganisasjon som ikke er statsregulert. I dette arbeidet ma
medlemmene:
b) stOtte soldataksjoner pa leirene som krever bedre kar for
soldatene, selv om de setter seg
utover en del stramme (og gale)
lovbectemmelser i forsvaret,
f.eks. det generelle forbud mot
streik og mot politiske resolusjoner.
c) medvirke til a imOtega pa
en praktisk mate den borgerlige "motivering" og indoktri-

(se oversiktsartikkelen om
soldataksjoner.)
Og resultatene?
I de fleste tilfeller har aksjonene oppnadd det de siktet mot, men kravet om 10
kroner er ayspist med en
lusen 50 ore i tillegg. Det
viser iallefall en ting: det
eneste som nytter noe er a
streike.
En del konservativ propa-

Trykt i

nering av soldatene (ved f.eks.
aviser og studieopplegg).
d) sette soldatenes daglige
situasjon i sammenheng med den
politiske rolle forsvaret spiller,
bade nasjonalt og internasjonalt.
Saarlig viktig blir spOrsmalet om
norsk medlemskap i NATO.
Aksjonen ma etter styrets mening ha bade en praktisk og en
politisk plattform, men den politiske plattform ma eventuelt utformes forst pa medic msmOtet.
Punkt d) foran antyder en politisk plattform. Vi som har underskrevet dette rundskrivet mener
alle at norsk medlemskap i NATO
er gal politikk. Vi ser NATO
som en del av maktapparatet
rettet mot de fattige land, og
underpriviligerte i de rike landene.
&Ott soldatenes interessekamp
ved a bli medlem av aksjonen!
Det midlertidige styret:
OYstein Tjora, Lasse Efskind,
Eva Almhjell, Knut Ellingsen,
Georg Ovesen, Dagfinn Rustad,
TorbjOrn Monsen, Andreas Sand.
APMILS adresse: Ellen Gleditschvei 33, Oslo 9.

En del aviser blant dem Mannskapsavisa, har i det siste hatt
en del artikkler om underskriftskampanjen pa Evjemoen. Som en
av de som stud i sentrum for
begivenhetene, vil jeg gi den faktiske versjon av hva som hendte.
Hele aksjonen startet opp i
Stabskompaniet, hvor tillitsmennene sOkte a oppna en ordning
med innarbeidelse av lOrdagsfri.
Den davrende kompanisjef gikk
med pa dette. Innarbeidelse
startet med en gang i form
av kveldstjeneste. Dette fOrte til
en helgepermisjon fra torsdag
e.e.tj. til mandag morgen. Denne
permisjonen gay alle rimelig anledning til a reise hjem ogsa de
som bodde pa Vestlandet. Ny innarbeidelse startet opp og alt var
sire vel, inntil vi fikk en ny kompanisjef. Han kunne opplyse at
befalet ikke lenger var interessert i innarbeidelse.
Situasjonen ble da sa uholdbar
for de som hadde lang hjemreise,
at tillitsmannen i stabskompaniet sammenkalte til allmannam0te.
De over 100 frammOtte uttalte
sterkt misnOye med en del ting
vedrOrende permisjoner. Det var
ogsa en gledelig stor solidarisering med soldater som hadde
lang hjemreise. Et av hovedsporsmalene pa motet ble, hvordan kravene skulle fremmes. Da
misnOyen med illitsmannsordningen var stor,
forlangte tillitsmannen
for stabskompaniet avstemning over hvorvidt
man fortsatt skulle bruke
tillitsmannsordningen til
a fremme kravene. Det
ble enstemmig vedtatt, at
man na skulle ga andre
veier for a fremme krav en e. Wet nedsatte Ili en
komite, som fikk en halv time til
a utarbeide forslag til et
skriv tilstilet leierledelsen.
Etter pause da oppropet ble
vedtatt, var det dessverre bare
50 igjen. Men det var pa forhand
stor enighet om innholdet i form
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Den siste tida har vi sett at soldater omkring pd I orlegningene
har aksjonert for sine rettigheter.

av klare debattuttalelser. Sanoen
vesentlig innvending mot vedtaket
er ikke dette. Oppropet ble na
sendt rundt i leieren sammen
med underskriftslister.
Pastanden om manipulasjoner her er helt grunnlose, da
tillitsmennene ble brukt til a spre
listene. Aksjonen fikk en kjempe
oppslutning i hele leieren.
Nestkommanderende gay svaret, som ble gitt i kinosalen med
hele leieren tilstede. Alle
kravene ble her avvist uten at
noen soldate r overhodet kom til
ordet.
Det ble na i full fart sammenkalt et sentralttillitsmannsmOte,
hvor oblt. langt pa vei gikk med
pa de aktuelle kray. Av den grunn
ble det ikke fra aksjonsledelsens
side tatt noen ytterligere skritt.
Det som na skjedde er kanskje
del mest laTerike med hele
aksjonen. Offiserene stempletdet
hele selvfOlgelig som en SUF.

inspirert moldvarpaksjon. Alle
de menige i leieren viste godt at
dette overhodet ikke hadde
noe med S.U.F. a gjOre, sa det
lyktes ikke a splitte soldatene pa
det grunnlaget. I kompani C ble
alle oppfordret til a trekke seg,
men bare noen fa fulgte oppfordringen. F0rst da det ble
truet med permisjonsnektelse, trakk de fleste
seg. Denne lisle ble sa elegant
av kompanisjefen overrakt
oberstlOytnanten uten selvfOlgelig a nevne arsaken til ilbaketrekkelsene. Dette skjedde pa det
sentrale tillitsmannsmOte og virket antagelig sa sterkt pa de fleste tillitsmennene at de lot seg
bruke av offiserene til a komme
med en slags offentlig unskyldning for hele aksjonen. Man kan
sporre om tillitsmennene ikke
skal representere soldatene? I
det minste kunne de la vare a ga
bak soldatenes rygg.
en soldat pa Evjemoen

Oppsummering av
aksjoner
Denne artikkelen er ment som
en summarisk oversikt over de
viktigste aksjonene.
Ingeniorsoldatene pa Egg em oen gikk til matstreik som
protest mot darlig mat og mark
i maten.

ter. Men det viser seg ogsa at
det er nodvendig med en e nh et lig aksjonering fra soldatene
for a bryte igjennom forsvarsledelsens maktmidler.

ken av angivere for a fa talc
i aksjonslederne. I tillegg kommer kartlegging av " radikale elementer". Soldater pa HOybuktmoen forteller at garnisjons-

Undergraving?
Etter at soldatene pa Evjemoen
hadde kjempet seg til innarbeidelse av lOrdagsfri, sendte myndighetene et kobbel av efterforskere for a forhpre dem. Borgerpressa hyler over seg:
UNDERGRAVINGSVIRKSOMHET.
Soldatene skal vre tinnsoldater,
ikke mene noe, ikke foie noe,
ikke onske noe. De skal vre lydige redskaper for myndighetene.
Skralet om undergravingsvirk-

Uzidergraving

Kavalerisoldatene ved T r a ndum holdt et allmannamOte 22/6
hvor de krevde 10 kroner i dagpenger og demokratiske organisasjonsrettigheter. Det ble
truet med streik, men soldatene ble her splittet etter massive trusler fra forsvarsledelsen.
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Mannskapsavisa, Verdens Gang og lignende aviser spiller opp
ndr soldatene aksjonerer.

Krava fra Trandum-aksjonen
ble stOttet bl.a. av HISO-soldatene pa Gar d emoen, soldatene
pi G 1 m le moen ved Kristiansand og sanitetssoldatene pi L ah augmoen.
Soldatene ved Kp C 3. BN,
Asegarden, fikk ved samlet
aksjonering hindret en drenering av ordningen med lordagspermisjon.
Rekruttene pa Evje m'o en
vedtok enstemmig pa et allmannamOte 17/8 a kreve rett
til innarbeiding av lOrdagsfri.
Sam men med 450 underskrifter ble vedtaket levert til leirsjefen som til slutt matte gi seg.
500 —600 soldater pa M auks tad m o en gjennomfOrte 13/8
en sit-down-aksjon loran spisesalen som protest mot befalets
inspeksjonsordning i messa.
Soldatene ved R au0y f or t
i Oslofjorden aksjonerte i september mot innskrenkning av helgepermisjon. Etter en grundig
diskusjon pa to allmannamOter
ble de enige om som et forste
steg a boikotte tillitsmannsordningen. P.g.a. soldatenes enhetlige press matte leirsjefen gi
etter.
I begynnelsen av november
gjennomfOrte Kp A ved 3. bataljon i Asegarden en times
streik som protest mot et klart
1Oftebrudd vedrOrende julepermisjon. Av 150 soldater i kompaniet var det bare 16 som ikke
streiket. Disse 16 ble senere
invitert til "hyggelig prat" hos
feltpresten for a fortelle hvem
som var lederne bak streiken.
Forsvarsledelsen reagerte ellers
kraftig pa streiken. Bl.a. satte
de hele 3. bataljon ut av beredskap. Generaladvokat Monsen
har allerede bebudet strenge
straffer for de streikende. Saken er enna under etterforskning.
Hele mannskapet ved B odin
1 eir gikk 3/12 til matstreik.
Det var en protest mot darlige
sanitre forhold ved mannskapskjOkkenet. Leirledelsen har na lovet bedring.
Er det mulig a trekke noen enhetlig erfaring ut av disse soldataksjonene?
Alle aksjonene har Batt pa
mere interessekamp- spOrsmal,
men som regel har de hatt et
videre p'olitisk perspektiv. Soldatene har dessuten stillet kravet
om a boikotte eller ga utenom
tillitsmannsordningen. Streik
eller trusel om streik er ogsa
benyttet, ved siden av allmannamOter, underskriftskampanjer 0.1.
Resultatene som er oppnadd er
"forbausende gode, swrlig for den
som bare er vant til tillitsmannsordningens langhalm. Det
viser at det er mulig a fOre en
interessekamp og at kampen nyt-

I det siste er progressive grupperinger i Norge blitt utsatt for
ville angrep fra avisene og myndighetene. En systematisk pressekampanje er satt i sving mot de
progressive. Noen nyanser ikloalck-utslippet finner vi ikke. Nfir
soldatene protesterer mot de urimelige Okonomiske forholdene og
krever hoyere 1pnn, far vi straks
here at fremmede makter er
ute og tasser.

Forsvarsledelsens mottrekk
kan oppsummeres i disse stikkordene: True for a splitte soldatene: forflytningstiltak, trusel
eller bruk av milit2er straffelov og sist men ikke minst bru-

sjefen prOvet a misbruke inrimeldingssjemaet til APMIL pa
den maten. Dette viser hvor nOdvendig det er ogsa a legge stor
vekt pa sikkerheten i aksjonsarbeidet.

somhet fra kloakkorganene pa
hOyre flOy representerer en trussel mot ytringsfriheten og mot
hele det arbeidende folk, selv om
det i fOrste omgang er de progressive som er utsatt for
angrep.
Oberstkuppet i Hellas skremmer. Der ble alle progressive
som juntaen kunne fa klOrne
puttet i konsentrsjonsleire. Liknende NATO-kupp-planer eksisterer ogsa for Norge. Sist bekreftet tidligere justisminister
Haugland dette. Han innrOmte
ogsa at han kjente til disse planene i den tid han var justisminister. Snakket om undergravingsvirksomhet er det fOrste
skrittet mot oberstvelde i Norge.
Alle progressive ma skarpt to
aystand fra de hysteriske angrepene pa folks rettferdige kamp for
bedre livsvilkar.

En protest fra soldatene nor de
far ratten fisk med mark i pa
Eggemoen, blir Oyeblilckelig
stemplet som undergraving ayforsvarsevnen. Man skal vxrsagod seise rotten mat uten a kny.
Militaare myndigheter rykker
straks ut med krigsadvokater og
trusler om represalier i den groveste prOyserstil. Det spares
ikke pa kruttet.
Nar soldatene pa Asegarden
aksjonerer etter at de er blitt
utsatt for urlig 10ftebrudd om
julepermisjon, settes straks en
hel bataljon ut av beredskapen.
Soldatenes rettmessige reaksjon pa falskspilleriet, blir
stemplet som undergravingsvirksomhet. Militmrmyndighetene forhOrer et helt kompani i
blindt raseri. De borgerlige avisene med VG i spissen spyr ut
edder og galle.

For eksempel forsvares ofte
Nato ved a vise til kampen mot
fasismen i 2. verdenskrig. Del
er et han mot de som virkelig
kjempet den gangen at de idag
misbrukes til aforsvare imperia.
lisme gjennom Nato. Natos
sanne ansikt kommer nemlig
etter min mening fram i Hellas,
Portugal og i den indirekte st0tten til - USAs krigfOringer. I fOlge
USAs forsvarsminister trygges

Natomedlemskap ogsa indoktrineringsrett over soldatene?
Men den politiske propagandaen
fra forsvarsledelsen gar lenger
enn sitatene over viser. Gjennom
"forsvarsvennlige" blader( Mannskapsavisa, Offisersbladet osv),
sensur av leiraviser, utallige informasjonsmoter, sjefens time
og prestens time serverer de sitt
snevre bilde av den politiske
virkelighet,

Hvor langt rekker dagpengene?
En gruppe soldater gjennomfOrte i minedsskiftet oktober/
november 1970 en rundspOrring
om Okonomiske forhold blant
mannskapene i kaserne Ost og
kaserne Vest pa KNM Tordenskjold, Haakonsvern. FOlgende
spOrsmal ble stilt til 30 personer, tilfeldig utvalgt:
1. Hvor mange penger har
du brukt utenom lOnn siste maneden?
2. Hvor kom pengene fra?
Resultater:
Bare 4 av 30 soldater hadde
et forbruk utover lonn pa under
100 kroner. De resterende 26
trengte mer enn 100 kroner ekstra pr. maned. Av disse 26 hadde 6 stykker brukt fra 100 til

199 kroner pr. maned i tillegg
til daglOnna. 20 stykker oppgav
a ha brukt 200 kroner eller
mer pr. maned i tillegg til daglOnna.
Over halvparten (17 stykker)
av de spurte skaffet seg penger ved eget arbeid, eller hadde
oppsparte midler. Litt under
halvparten (13 stykker) fikk StOtte
fra foreldrene.
Reds kommentarer:
Selvom undersOkelsen neppe er
strengt vitenskapelig holdbar,
bl.a. fordi bare 30 personer er
spurt, tror vi den illustrerer
et riktig forhold. Karakteristisk nok har forsvarsledelsen
aldri tatt initiativ til noen skikkelig undersOkelse om dette.

Aydin. indoktrineringen
Ingen ryggsekk er sa tung at
ikke "Handboka for soldaten" —
den store bla boka 130r vre
med pa utmarsj.
Her er endel sitater fra boka:
"Del er bare ikke det lille folk
som bestemmer; det er stormaktenes regjeringer og generalstaber.
I den totale krigs tidsalder gir det dessuten ingen sikkerhet for fred a underkaste seg.
Det er spOrsmal hva stormaktene finner maktpolitisk eller

militaert hensiktsmessig utfra en
iskald overveielse om hva som
tjener derec interecser". Utfra
dette sa konkluderer handboka
med a velsigne Nato og sier:
"Nato er ingen overnasjonal organisasjon, hver nasjon beholder
sin fulle suverenitet". Men slay
ikke handboka selv berm under
den "fulle suvereniteten" ved det
den sier lenger foran?
I boka "Under splittflagges"
som brukes i prestens time folges
Nato-velsignelsen opp:
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"Ovrigheten er en Guds tjener,
deg til gode I Oyeblikket ser
det ut til at medlemskap i Nato
er det mest betryggende vern
for Norge mot angrep. Nato vil
fred, frihet og forsvar, men ikke
angrep i noen situasjon....".
Denne propagandaen kalles
"informasjon" i forsvaret.
Straks soldatene tar til motmele,
blir det stemplet som ulovlig polltisk virksomhet.
Nar ga Stortingsflertall for

2015

na ogsa diktaturet i Spania gjennom "indirekte Natomedlemskap" og stOtte.
Allikevel prOver forsvarspropagandaen a framstille Nato som
en "ren forsvarsallianse" der
onkel Sam betaler premien.
Dette er et falsk og farlig
bilde. Soldatene er brilckene i
dette spillet, er bonden pa Natos
sjakkbrett,
La deg ikke misbruke!
Avslor indoktrineringen!
en menig soldat

SOLAKONFERANSEN

Tillitsmannsordningen
else og departementet. Vi bOr i
det hele tatt ikke ha swrlig tiltro
til reformer av tillitsmannsordningen. Det er nemlig en farlig
illusjon a tro at de militRre myndigheters eget organ kan forandres til et organ i soldatenes interesse. Derfor er det viktig for
progressive soldater a ayslOre
tillitsmannsordningen.
Bare etter en slik ayslOring kan
en vurdere hvilken holdning en
skal innta overfor tillitsmanns-

Soldatenes kamp for opplagte
demokratiske rettigheter og
bedre okonomiske kar har hittil
hatt preg av spredte og mer eller
mindre spontante aksjoner. Likevel har aksjonene vist at soldatene nar lengst nar de star sammen og at det i dag kreves en
enhetlig organisasjon som er
sprunget ut av kampen for soldatenes interesser, Hvilken rolle
vil .sa tillitsmannsordningen spille i denne kampen?

Of fiserene dominerte og dikterte delvis tillitsmannskonferansen. Det er ganske klart at det ikke
kostet departementet mye d si at det vile eta hensyn til konferansens synspunktero.
Tillitsmannskonferansen for
SOr-Norge, som virket som et
radgivende forum for forsvarsdepartementet, ble avholdt pa et
uheldig tidspunkt da hverken oktoberkontigenten eller julikontigenten fikk valgt representanter til konferansen. I sum kan
en dessuten si at konferansen ikke
ga soldatene storre rettigheter
enn for.
Tillitsmannskonferanse, ja. Jeg
trodde nesten jeg hadde misforstatt da jeg kom til Sola, for sa
mange stjerner og slitekanter og
sildesalat pa brystet har jeg aldri
sett fOr. Og ikke nok med det at
det var nesten like mange offiserer som soldater der — ea. 30
av offiserene hadde stemmerett.

Jeg spurte forgjeves etter logikken bak denne beslutning,
men fikk aldri noe skikkelig svar.
Den eneste grunnen jeg fikk halt
ut av enkelte av offiserene var
at "de naturligvis hadde interesse av hva som skjedde pa konferansen." Tyner ikkel Pa hvilket grunnlag offiserene var valgt
til konferansen? Pa effektiv milltxr maner, selvdOlgelig — de var
ikke valgt, men utpekt av den
olkale plasskommandant — dersom han da ikke sendte seg selvl
Jeg ser bare Pram til arsmOtene
for offisersforeningene nar vi
rekrutter skal fi stemme der —
for vi har jo interesse av hva
som skjer pa disse mOtenel
Etterhvert som konferansen

Resultatene og tillitsmannsordningen
Aftenposten, VG, Mannskapsavisa og andre borgerlige aviser anstrenger seg fRlt for tiden
for a beskrive alt det Bode tillitsmannsordningen har fOrt til.
Ikke minst nevnes det stakkarslige 50 Ores tillegget pa dagpengene, en viss Okning av hustru og barnebidrag og utvidet adgang til a bruke sivile klarr pa
perm. Alle disse sakene har vaert
utredet og utredet i offentlige
komiteer gjennom mange Ir.
Tillitsmannsordningen har ogsa

eksistert i mange ar. Sannheten
er at det slett ikke er tillitsmannsordningen, men de mange
soldataksjonene rundt om som
har satt fart i sakene. Forsvarets ledelse fOler seg presset
av uroen pa moene. Forsvarsministeren sa rett ut etter aksjonen ved Trandum (22/6) at han
Oket dagpengene fOr ban hadde
tenkt det. 50 Ore-tillegget var
da heller ikke buds jettert.
Tillitsmannsordningen er et
like ubrukelig kamporgan for

Familiens,
privateiendommens
og statens opprinnelse
Kr. 17,00
Sosialismens utvikling
fra utopi til vitenskap
Kr. 12,50
Marx/Engels:
Manifestet
Kr. 10,00
Arbeid og kapital
Kr. 15,00
Opplysninger om looker
av Marx og Engels ved
henvendelse til:

pi:ratime

skred tram, ble det ganske klart
hvorfor offiserene var til stede.
Under gruppediskusjonene dominerte offiserene ganske mye. Ikke
ved at de sa sa mye, men ved
at de VAR der hele tida. Likeledes ble stemmetallene merkbart endret nar offiserene stemte
sam men med tillitsmennene. Ikke
nok med at offiserene skulle uttale seg tjenestevei om politisk
aktivitet innen Forsvaret — de
skulle altsa fa lov til delvis a diktere TILLITSMANNS-konferansens syn pa saken ogsa. Det er
ganske klart at det ikke kostet
Forsvarsdepartementets talsmenn saerlig mye a si at FD ville
"ta hensyn til konferansens synspunkter".

men
soldatene na som fOr,
for borgerpressa blir det svmrt
viktig a tillegge resultatene av
soldatenes kamp til ordningen.
Pa den maten prOver de nemlig a ufarliggjOre den framtidige
kampen. De prOver a hindre soldater ved andre moer a ta eksempel av aksjonene.

ordningen. For sj01 om den ikke
er soldatenes organ, vil det i enkelte situasjoner va.re mulig og
hensiktsmessig og nettopp bruke
dette organet i kampen til konkrete saker. Imidlertid vil det
kanskje andre ganger vmre riktig med en boikott av ordningen.
I de fleste aksjoner som har vxrt
hittil, har det vist seg at soldatene ikke har brukt tillitsmannsordningen og at noen av tillitsmennene seinere har falt soldatene i ryggen og stilt seg pa forsvarsledelsens side, som Leks.
pa Evjemoen. Noe som likevel
star fast er . at tillitsmannsordningen aldri kan bli et virkelig,
varig og effektivt redskap i soldatenes kamp for bedre Okonomiske kir og for elementmre
demokratiske rettigheter. Derfor;

Tillitsmannsordningen har
ingen virkelig makt. F0rst og
fremst er den et organ for staten
og forsvarsledelsen hvor soldatene far lov til a si sin mening.
Den er i beste fall bare et radgivende organ og ikke engang soldatenes eget organ. (Se artikkelen om Solakonferansen.) De militre myndigheter har heller
aldri ment noe annet med dette
organet. Dette m a vre klinkende
klart: De militre myndighetene
mener at soldatene ikke bor eller
kan ha noen vanlige demokratiske rettigheter. Det er i denne
sammenhengen en ma plassere
tillitsmannsordningen.
Pa Sola-konferansen ble et forslag om et sentral-tillitsmannsutvalg drOfta. Heller ikke dette
reform- forslaget betyr stOrre
rettigheter for soldatene. ,Tvertimot innebwrer det en enda sterkere inkorporering av tillitsmannsordningen i forsvarets led-

AvslOr tillitsmannsordningen!
Organiser soldatenes eget organ!

Brev til avisa:

POLITISK
DIKTATUR?
POLITISK VIRKSOMHET I FORSVARET:
Det begynner ni A bli mange
som mener at soldatene ogsa skal
fa anledning til a drive politikk
innen forsvaret.
Vi soldater kan ikke akseptere
at bare forsvarsledelsen skal
drive politikk gjennom f.eks. ensidig NATO-indoktrinering, mens
vi ikke skal kunne ta til motVi kan heller ikke innse at
"rekruttskolens viktigste oppgave skal vmre a fa lydige soldater
som kan innordne seg NATO-forsvaret uten a mukke", som kaptein Kolberg i MP-kompaniet
sier. Dette er politisk diktatur,
og slett ikke noe som har med
demokrati a gjore. Og det er jo
demokrati vi alle kjemper for,
eller er det ikke det de som sitter med makten vil ha?
En soldat i
HTKO
Vatneleiren
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soldat:
NUrnberg, Song My,
My Lai. Soldater er
ansvarlige for sine
handlinger. Ogsa
nar de handler etter
ordre.
Blaboka hjelper deg
ikke. Den sier: Vaer
lydig: FOlg ordre:
Hva ville du gjOre om
du ble utkalt som
streikebryter for
nolde "samfunnsmaskineriet i gang"?

a

Det er for sent A tenke nar ordren er gitt. Debat ten ma komme
.

Denne boka gir bakgrunn for og innfOring i debatten.
PAX FORLAG A/S

