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Det talade ordet gäller.  

 

ÖB tal Veterandagen 29 maj 2012 

FN-minnesmärket, Djurgården, Stockholm 

 

 

H.K.H., Försvarsministern, veteraner, damer och herrar, ladies and gentlemen, 

 

Välkomna till Veterandagen och ceremonin här vid FN-monumentet. Vi är 

samlade för att uppmärksamma och hedra de som har genomfört internationella 

och nationella insatser. Många av dem har med risk för eget liv deltagit i olika 

insatser. För kamrater med synliga och osynliga sår är det en lång kamp för att 

komma tillbaka. Låt oss alla ge våra veteraner allt stöd vi kan i den kampen. 

 

Dagens ceremoni är ett erkännande och ett uttryck för en gemenskap över tid 

och rum, ett viktigt steg för att skapa en återkommande tradition. En ceremoni 

som också vänder sig till dig som anhörig och till allmänheten. Genom Sveriges 

engagemang i internationella militära insatser, stärker vi förutsättningarna för att 

Sverige skall kunna fortsätta leva ett liv i fred och demokrati. Det är ett 

engagemang som gagnar vår egen och andras trygghet. 

 

Kriser och konflikter är ofta oförutsägbara. Idag kompletterar förmågan till 

väpnad strid alltmer andra verktyg som exempelvis diplomati, handels- och 

miljöpolitik i den säkerhetspolitiska verktygslådan. För att möta de nya 

utmaningarna bygger vi ett flexibelt insatsförsvar baserat på frivillig rekrytering 

som snabbt ska kunna möta olika händelseutvecklingar både hemma, i 

närområdet och långt bort. Kvinnor och män som vet att en del av jobbet kan 

vara att hastigt ta farväl av familjen inför ett snabbt beslutat uppdrag.  

 

Sedan de internationella militära insatserna inleddes, har mer än 100 000 

svenskar tjänstgjort i svenska insatser utomlands. Vi har all anledning att känna 

tacksamhet och stolthet över de insatser som så många svenskar har gjort och för 

närvarande gör, oavsett var och när de görs. Bland dessa finns personal från 

Försvarsmakten, Polisen, Tullverket, SIDA, Kriminalvården, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap och Folke Bernadotteakademin för att nämna 

några.  

 

Försvarsmakten driver aktivt veteranutvecklingen och vi räcker ut handen till 

andra myndigheter och organisationer att bidra i detta arbete. Samarbetet är gott, 

något vi tydligt ser här idag i närvaro av chefer och veteraner från flera andra 

myndigheter. 

 

Vi värderar alla insatser lika, oaktat om de är nationella eller internationella. 

Bland våra veteraner i dag finns de som gjort internationella insatser, men också 
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de som gjort nationella insatser. Vi har den senaste tiden sett det i Afghanistan, 

över Libyen, i operation Atalanta och nu senast i insatsen kring Kebnekaise.  

Ni förtjänar alla att respekteras och få vår erkänsla för dessa insatser och de 

uppoffringar ni gjort.  

 

Veteranerna har i nutid gjort betydande insatser långt borta, men också här 

hemma kring våra egna gränser och till skydd för vår verksamhet genom 

minröjningsoperationer kring våra kuster samt eftersök av försvunna. Bland oss 

idag finns också veteraner från Kongooperationen för 50 år sedan. Likaså finns 

veteraner från andra världskriget representerade genom de finlandsfrivilliga som 

för mer än 70 år sedan kämpade i Finland. 

 

Försvarsmaktens veteraner har försvarat svenska intressen hemma och borta, 

idag och i går, med och utan vapen. Ni har gjort och gör betydande insatser för 

Sverige och människor varhelst ni uppträder. Ni gör det professionellt, med hög 

integritet och uthållighet. För det förtjänar ni vår tacksamhet, respekt och 

erkänsla. Ni är alla en högt värderad del av vårt samhälle, nu och i framtiden. 

 

Vid dagens ceremoni kommer jag att dela ut Försvarsmaktens medalj för sårade 

i strid samt Försvarsmaktens förtjänstmedalj. Även Sveriges veteranförbund 

Fredsbaskrarnas ”Peacekeeper of the Year” kommer att delas ut. 

 

Jag vill härmed tacka alla er, oavsett myndighetstillhörighet, som har verkat och 

verkar i insatser i olika delar av världen. I detta inräknar jag även alla anhöriga 

till dem och ni som verkat här hemma för att möjliggöra deras insats. Utan ert 

stöd är det inte möjligt för Sverige att ge de viktiga bidragen för fred och 

säkerhet i världen som vi gör. Dagens ceremoni synliggör oss som veteraner, 

vårt arbete för fred och frihet.  

 

Tack.  

 

 


