


Frfl n veterantid til I traditionstid
var talarnas tema p3 distriktets 50-6rsjubileum

"Krigsveteranarbetet kriiver mera iin en engings insats; det kriiver en iirlig vilja att lyssna pi
samvetets rdst och giira en personlig och varaktig insats, att inte l6ta sig nedsl6s av likgiltighet
och brist pi fiirstielse. Vi har alla en hedersskuld till vira krigskamrater och till de stupade
frontminnens anhdrioa.'

Hedersbevisnir
Tiaditionsenligt
koherde Martin
varefter han up1
virv. F6r musikr

ed detta citat av j lgar6versten Bertel
Heinrichs' anfdrande som ord{iirande ltir
S6dra Finlands Krigsvererandisrrikrs fi irsra

verksamhersir hllsade distriktets nuvarande ord-
ftirande Carl-Johan Numelin vdlkommen till distriktets
50-irsjubileum. Numelin gav en historisk iiversikt hur
Finlands Krigsveteranfiirbund sminingom grundades
ffir sextio ir sedan och hur Siidra Finlands Krigsvete-
randistrikt bildades sent omsider I maj 1967 hade de
fiirsta svenskspriliga veteranfiireningarna i Lapptr?isk,

Sibbo, S.iundei och Ekenis samlats med Helmer Lind-
qvist, Sibbo, som ord{iirande fiir att bilda virt disrrikt
fdr svensksprikiga krigsveteranlorningar i Nyland och
Aboland. Det lorsta verksamhetsirer hade det anslutit
sig sex medlemsliirningar - idag ir man uppe i 21
{iireningar med sammanlagt ca 3.500 ordinarie och
stiidande medlemmar.

Numelin vilkomnade slrskilt representanterna fiir
de inb.judna: Finlands KrigsveteranForbund, Svenska
Finlands frivilligas minnesfcirening och Fotsvarsmakten.
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Riksdagsledam<

En del av festdeltagalna vid middagen.
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Hedersbevisning och musik
taditionsenligt inleddes jubileumsfesten med att kyr-
koherdeMarrin Fagerudd hdll en kort andlig betraktelse
varefter han uppmanade kranspatrullen att utlijra sitt
vdrv. Fijr musiken srod Dragsviks Tradirionsmusikkir.

Akademiska singkiirens tolva sjting stlmningsfullt
Suomis sing, Finlandiahymxen och Runebergs Kiillan.
Operasingaren Heikki Orama upptrldde med sing till
musikkirens ackompan jemang och slutlige n W tewne nt
kurillssdng.

Festtalet
Riksdagsledamor och ld. f i i rsvarsminisrern Stefan

Wallin uppeholl sig i sitt festral hur vlrlden uwecklas
och hur den har fcirbdtrrats. Han bercjr koft krigsvere-
ranernas insats med fdljande:

Vi talar just om det vilftrdssamhllle som vete-
rangenerationen med hirt arbete och nit byggde upp

under efterkrigsriden. Allt det st<id, rehabilitering och
den goda vird som krigsveteranerna och krigsinkorna
efterhand kommit i itnjutande av Ir de vll de lortjlnta

av Det stir klart atr hedersskuiden till veteranerna och
veterangenerationen in!e annu dr betald. Den dr inte

betald fiirrin den irbetald. Med en ilder pi minsr 93 ir
miste det klnnas lite besynnerligt atr fcilja ridens ging.

'\Tallins 
fbsttal iterges piannan plars iVeteranposten.

Uppvaktningar och hSlsningar
Finlands Krigsveteranfiirbunds hdlsning framfdrdes av

dess viceordfiirande Perrri Suominen.
- Vi stir infiir en brltningstpunkr di vi skall ra vara

pi vira iiiregingares arbete och samtidigt visa vir plikt

i att mdta framrida utmaningar och miijligheter; det

giller att f6ra traditionen vidare i vir gemensamma
nations angelegenheter.

Fiirbundet 6rar sitt eget jubileumslr, frin det att

dec grundades ir 1957. Liingre fram vid 3O-irsjubileet
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Krigsveteranfi irbundets hdlsning
framfiirs av viceordftirande Pertti
Suominen,

F6rsvarsmaktens hilsning fram-
fiirs av chefen f6r Nylands regio-
nalbyr6 Esa Sundqvist.

Svenska Finlands minnesfi i re-
nings viceordfi i rande Car-Gustaf
Johansson framfair de svenska fri-
vi l l igas hAlsning.

Riksdaosledamot Stefan Wallin festtalar.
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En tolva ur Akademiska SAngktiren ferdig fair upptr;dande.

registrerades 370.000 krigweteraner, varav 120.000 var
ansluma till virt fdrbund. Nu har siffran sjunkit till ca
15.000 medlemmar och av dem ca 10.000 s.k. elddvs
veteraner, som deltagit i striderna (alla iiver 90 ir).

- Pi fiirbundets vdgnar iinskar jag er framgingar i
ert fortsatta arbete. Genom era veteraner och stiidande
medlemmat kvinnor och mil, har ni visat arr den ge-
menskap ni arbetat fdr varit givande och gett resultat.
Samtidigt pibdrjas genom er en svelskveterantradition
som ska leda fram dll en levande och stark framtid. ra
krigsvererantraditioner utgdr en nationell egendom,
en dverlevnadsberlttelse som himtat sin l<raft ur vir
gemensamma historia. Dlr{iir behtiver vi en levande
uadition fdr fraintiden och ett konsrruktivr samarbete
mellan svensk- och finsksprikiga akttirer lor detta rra-
ditionsarbete.

Han llsre upp president Niinist6s hilsning ti l l
vereranerna med anledning av Finland 100 ir och
dverldmnade forbundets adress till distriktsordftiranden
Numelin.

Svedska Finlands frivilliga minnesfiirening hdls-
ningar framfdrdes av dess viceordfiirande Carl-Gustaf

Johansson. Fiireningen har sitt ursprung i Svenska Frivil-
ligkiren som grundades under vinterkriger och deltog
For Finland krigsiren 1939-1944. F6reningens syften
Ir numera att sprida kunskap omvad som hdnde under
krigsiren siattvi slipper uppleva nigotsidant i framti-
den. Ett folksom inte kinner till sin historia behdrskar
inte sin nutid och inte liirmiga att miita framdda ut-
maningar. Vi kan inte nog piminna genom dagens och
kommande tiders traditionsforningar arr sprida kunskap
om der vdrv som krigsvereranerna urf6rde.

Johansson citerade president Niinistiis hdlsning dll
Sveriges frivilliga di han tackade fiir "att ha klmpat
f6r det h6gsta godi'. Det var pi fiireningens i.rsdag
den 13 mars 2017 i Stockholm med anlednins av att
den grund;des av de Sverigefrivi l l iga vid Vinreilaigen
slut i Paikanselki 1940. Han citerade vidare marskalk
Malnerheim: "Minnen av era stoltagdrningar skola ald-
rig forblekna'. Johanssol avslutade med att 6verldmna
sin fdrenings gratulationsadress dll jubilaren.
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De inbjudna gesterna och ord-
fiiranden. FrAn venster, distriktets
hedersmedlem Finn-Giiran Wenn-
st16m, Finlandsfrivilligas viceord-
fiirande Carl Gustav Johansson,
och distriktets ordfiirande Carf
Johan Numelin.
I bakre raden, Finlands frivi l l i-
gas styrelsemedlem Jan Molin,
fiirbundets viceordfiirande Pertti
Suominen, fiirbundets verksam-
hetsledare Markku Seppa och
chefen fiir Nylands Regionalbyre,
iiversteliijtnant Vesa Sundqvist.
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Kyrkohefde Martin Fagerudd sAnder ut klanspatrul-
ten.

Fiirsvarsmaktens hdlsning framfordes av chefen fdr
Nylands regionalbyri Esa Sundqvist. Han talade om
slkerhetsfiigor i en snabb situationsuweckling. Han
framhiill vikten av allmin vdrnplikt och beredskap med
reservistresurser.

I sin tjlnst har har vid olika dllfiillen samtalar med
krigsvereraner och inser ac det har varit viktigt med
denna vixelverkan. Han minns ett speciellt tillfiille efter
aLr ha ralar om blodiga srrider och hil l ir en rysr minur.
di det sades: "Se upp till era chefer - och ni chefsstiill-
ning se upp till era underlydandel"

- Fred, fiihet och sjdlvstlndighet 1r ingen sjdlvklar-
het. Utan era, veterangenerationens, insatser under
kriget och vid iteruppbyggnaden dlrefter hade vi levt
i en helt alnan situation.

Vasa Krigweterandistrikt hade sint en adress dir
de gratulerar jubilaren fiir idogt och resultatrikt arbete
.^-  l - . , - : -  ^^- l  a- , ,1, .

0verging till littare program
Som avslutning pi den solenna akten sjdngs V'irt hnd
unisont med musikkiren, Al<ademiska Singfiireningens
tolva och Heikki Orama.

Cirka 170 persone! vereraner och stcidande med-
lemmar delrog i fesren. Middagen som fiiljde efter den
solenna akten bjiid pi tre rdtter med uppskattade ldcker-
heter. Cul-GustafJohansson berittade en anekdot, som
kanske hade en viss is1&ning, om lejonet som tackade
fiir maten. Hikan Karlsson tackade arrangiirerna lor
festdeltagarnas del.

Jubileumstillstillningen avslutades med dans till
tonerna av duon Uniset.
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Siidra Finlands Kriosveterandistrih r.f 14.10.2017 Vanda

Arade krigsveteraner,
distriktsordfdrande,
festpublik,

inland 1O0-irs.lubileumsir som sjdlvstlndig
republik nirmar sig si sminingom sitt slut.
Under iret har vi kollektiw litt rekapitulera

centrala milstolpar, med- och motgingar och direkta
iidessrunder som kanrar virt sekel som suveren star.

Hur sjdlvstdndigheten uppniddes och ftirsvarades i
frihetskriger. Hur nationen bara wi decennier senare,
di enad, iter befann sig i luig. Hur krigsslutet, iter-
uppbyggnaden och krigsskadestindet klarades av

Hur vir vig mot nordisk valF;rdsstat och dagens
levnadsstandard kantats av dmsom stark exportdriven
tillvdxt, ekonomiska under och urbyggd valferd, men
6msom av recession, arbetsliishet och massuwand-
rlng.

Hur virt lands efterkrigsdda geopolitiska lindans
mellan I ena sidan hlnsyn till vir iistra granne och
VSB-pakren samr i andra sidan Norden som virt
{tinster mot vdster sedan pi 90-talet iivergick till stark
integrering i de europeiska politiska och ekonomiska
strukturerna, till militdrt parrnerskap med forsvars-
alliansen NAIO, starka transadantiska relationer
- slg en dlta sjdlvbestlmmanderirt i iver vara egna
angeligenheter, vira politiska dden.

rt geopolitiska iide kan vi fortsittningsvis inte si
mycket ir. Ute i virlden brukar man friga oss om det
inte dr rysligt med en 1300 kilometer ling gemensarn
grdn: med vir dsrra granne. Till det kan man girna
svara, att det nog vore klart virre om vi inte hade
denna 1300 kilomerer l inga gemensrmma grins mor
vir 6stra granne.

Idag kan vi gliidja oss tiver mycket i virt samhdlle
- alltsi inklusive att grdnsen mot vir ostra granne
frnns. Trots nistan rio darriga ir efter finanskrisen
ser vi nu iter ljus i den blivira ekonomiska tunneln: )))
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exPorten drat ekonomin vexet
sysselsafi ningen fiirblttras, skatte-
inkomsterna cikar - siledes ocksi
mdjligheterna att uppritthilla det
viilfirdssamhdlle och sociala trygg-
het vi alla dr si mlkta stolta 6ver

Vi talar alltsi om just det vdl-
ft rdssamhdlle som veterangenera-
tionerna med hin arbere och flit
byggde upp under efterkrigsriden

och som nu i sin tur 1r skyldigt
dem, veteranerna, krigsinvaliderna
och deras inkor allt tlnkbart
stiid, den rehabilitering och den
goda vird de minsann fdrtjanar

Det stlr alltsi klart att heders-
skulden till veterangenerationerna
dnnu inte dr betald. Den lr inte
betald fiirrln den i.r betald.

Ur ett veteranperspektiv, med i
genomsnitt 93 ir av livserfarenhet
under vdsten, miste det kinnas
besynnerligt att lolja med vdrldens
ging idag. Visserligen har vi klarat
av att bevara freden i Europa i
6ver sexdo it om man bortser.
frin inbtirdeskriget pi Balkan Fiir
drygt 20 ir sedan.

Och visserligen har vi efter
krigen lyckam skapat strukrurer se-
som Nordiska Rldet, EU, Europa-
ridet och Nato, som till sin natur
bygger pi inb6rdes samfiirstdnd,
gemensamma mel, iimsesidigt be-
roende och strevan till bibehillen
stabilitet i vir vdrldsdel.

Men ?indi k2inns det ibland
som om vlrlden inte skulle ha
lirt sig si virst mycker, rrors sin
krigskantade historia.

VZipnade konflikter och n6d i
olika delar av vlrlden har wingat
uppskaft ningsvis femrio miljo-
ner mlnniskor pl flykt frin sina
hemlinder, Vissa konfikter eller
ordkrig verkar mer oliirutslgbara
ln andra.

Pi den norra Koreahalvdn
skramlar tokstollarna med missil-
vapen, i virsta fall kdrn-sidana.
Kriget i Syrien eller Rysslands
folkrittsstridiga annektering av

Krim och skumraskaktivitet i
iistra Ukraina ir i sitt slag obe-
gripliga hlndelser i vir tid.

Religi6s och politisk fanatism
tar sig uttryck i besinningsliisa
terrordid, som vi dessvarre wing-
ats bevittna ocksi i virt norr-
firgna land, i Abo. Och se har vi
Katalonien, dir polisen dverdrev
sin insars mot civila, som bara
rristade i det som visserligen var en
grundlagsstridig folkomriistning
om s.jilvstlndighet.

Fel skiitt kan ftirtroendekrisen
mellan Barcelona och Madrid
eskalera. Vi skall hoppas att si inre
sker.

Arade festpublik,
Allt det hlr visar att vlrlden, trots

alla fiirsiik att genom handel, ge-
mensamma regler och samarbete

binda hnder och nationaliteter

narmare vaBndra, inre erlnu ir

ftrdigbyggd. Den bercimda kedjan

dr fortsdttningsvis lika stark som

dess svagaste hnk. Di ett land,

eller en individ fiir den delen, be-

sremmer sig fiir atl pldtsligt bdrja

agera wlrtemor normet interna-

tionella konventioner och rent

allmdnna sociala f<irvdntningar,
Fiirvandlas det iippna samhdllet
1. r . .  . i  l l  - . .  a^^ - "  " .e .

Hur skall vi di hantera hoten
mot och terroraftackerna pi det
iippna samhdllerl Klart dr atr
terroristernas mil dr atr rubba vir
rrygghetsklnsla, paralysera virt
samhdlle, fiirvandla det till en
taggtridsomsluten Fistning eller
polisstat, ddr rddslan ligger som
ett gritt raster iiver vir vardag,
vira sinnen.

Det hir skall vi inte ge dem.
Vi skall naturligwis se till

att vi allrid har vir lagsriftning
i ett sidant skick som garante-
rar ordningsmakten tillrickliga
befogenheter och resurser. Vi
skall se till att liirsvarsmakten 1r
modernt utrustad, utbildad och

dimensionerad si, att den framsrer
som trovirdig och avskrdckande,
oberoende av frin vilket vlder-
screck den betraktas.

Vi skall giira allt det vi kan
- uran att 6verdriva, men ocksi
utan att vara bliiigda, naiva infiir
de risker virt iippna samhdlle till
sin natur bjuder pi fiir dem, som
bestdmmer sig att missbruka dess
starka sidor och g6ra dem till en
svaghet.

I det hir sammanhanget hand-
lar det till slwende och sist om vir
fcirmlga giira konkreta politiska
val. Och att kunna vdlja rdtt.
Sisom att fiirnya virt flygvapen
rned fullgoda eftertriidare till
F18 Hornet, att ersetta mari-
nens ildrande material med nltt
och att pi civilsidan exempelvis
stifta en spaningslagr som utan
att aventyra rafisstatens principer
tikar myndigheternas miijligheter
att i dd upptacka terrorhot eller
andra operationer som hotar ver
trygghet.

Vi fdr ocksi periodvis en
debat om virt lands framtida
milirlrpoliriska orientering. Skall
vi alliera oss eller fiirbli alliansfria?
Den debatten ir helt naturlig fiir
ett land med Finlands historia,
geopolitiska lige och systema-
tiskt fiirdjupade samarbete med

.NATO. Vi lr partnerskapsland se-
dan 1994, numera dessutom med
si kallade uwidgade miijligheter.

Skillnaden mellan medlemskap
och partnerskap dr dock vdsentlig:
bara medlemmar har Lollekriva
sdkerhetsgarantier. Icke-medlem-
mar har det inte.

Denna debatt skall glrna begis
utifrin fakta framom liktion,
hellre med subsrans ln med klns-
lor. Bide i regeringens utrikes-
och slkerhetspolitiska redogiirelse,
fdrsvarspolitiska redo96relse och
NATO-rapport, alla publicerade
i !ol, hanterar man blde NATO
och Ryssland i klartext. Det :t ett

mogenhetsrecke
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censur.
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mogenhetstecken i ett land, som
pi 70-talet sysslade med statsledd
fiivillig underkastelse och sjdlv-
censur.

Dirfor klnns det ocksi som en
6sdig bris frin der fttrgingna di
Rysslands nya ambassad6r i Fin-
land nu varnar fiir "morargerder"

ifall vi skulle gi med i NATO.
Aven om det inte ligger nigot n1'tt
i sjllva substansen - Ryssland har
ju protesterat alla ginger NATO
har uwidgats - lr sjilva kom-
mentaren sjdlvklart avsedd fiir att
piverka opinionsbildningen hos
oss. M skall si att siga ftirsti att
hilla oss pi mattan.

LZigg dll det vid vet om dagens
stormaktspolitiska modetrend,
opinionsmanipulerande hybrid-
verksamhet, datahackande och
annan desinformationskultur och
vi inser vikten av att hilla i virt
lands stora politiska vigval som
vira helt egna processer, ingen
annans. Ingen annan dn vi sjllva
kan eller fir definiera de plus
och minus, miijligheter, risker
och konsekvenset som virt lands
slkerhetspoliriska vigval innebdr.

I detta perspektiv framstir
exempelvis en folkomritstning om
NAlO-medlemskap som en ris-
kabel operation, som skulle bli en
llcker m6ltavla, en tummelplats,
fiir alla med motiv och llggning
fi;r hybridmanipularion. Det vore
som atr duka upp en delikatess-
bricka mitt i bjiirnens ide.

Att kunna hantera alla dessa
frigor, skilt lor sig och tillsam-
mans, krlver iippen samhillsde-
batt, modiga politiska beslur, rill-
rdckliga resurser men framlorallt
en genuin ansvarskdnsla {iir det
gemensammas basta.

Man kan vll ocksi slga att
historien, arvet efter veterangene-
rarionen, fiirpliktigar dagens gene-
rarioner aft fiiffafta, fttrkovra och
fdrsvara arvet - och att giira detta
med framtiden i blicken. Den

framtid vi vet si lire om, fiirutom
att vi kommer att tillbringa en hel
del tid i den.

Detta arbete ir vi skyldiga
dem, som ftir drygt 60 ir sedar
sig till atr vi idag, ir 2017, 'over-

huvudtaget har en egen riksdag
som stiftar vara egna lagar utifrin
vira egna bedtimningar

Minns det gamla ordspriker:
varje land har en arme. Sin egen -
-  - -  ̂ : - ^ -  - - ^ - - .

Har vi ett tryggt, stabilt sam-
h:ille der de yttre fi;rursittning-
arna lr i skick och der vi genom
vira internationella arrangemang
kan rdkna med stiid frin ocksi
andra ldnder kan vi blttre kon-
centrera oss pi atr iika den inre
sdkerheten och tryggheren.

Denna trygghet kan mltas pi
olika sitt, men handlar lingt om
ett ord: trygghetsklnsla. Kinslan
av - och vetskapen om - att vir
vardag, den service och det stcid vi
behiiver finns ddr {iir just oss den
l ^ - - -  - i  k - L ^ . , - . 1 - ^

Det dr ocksi hlr hedersskul-

den, alltsi den som lnnu inte

dr betald, kommer in i bilden.

Pi den fronten finns det riktigt

konkreta saker att giira. Som aft

sikerstilla att det varje ir finns

tillrdckliga budgeterade statsmedel

fiir att slkerstilla rehabilitering

och annan vird lor alla beh6vliga
veteraner.

I fiirslager till nlsta irs stats-

budget saknas enligt veteran-

organisationernas gemensamma

sdllningstagande 6ver 20 procent

av de behdvliga medlen. Utan

dem Lan kommunerna fi problem

med att arrangera rehabilitering

och annan niidvlndig service.

Hdr mfu te riksdagsgrupperna

nu giira gemensam sak och se till,

att problemet korrigeras senast

i en kommande tilldggsbudget

nlsta ir Si iiverenskom man

ocksi liir ett ir sedan, gdllarde

irets starsbudger. Att budgetera

tillriickligt med medel litr vetemn-

rehabilitering istdllet fcir i under-

kant ir inte rakewetenskap. Det lr

en moralisk plikt an giira si.
Kint ir ocksi veteranorganisa-

tionernas iinskan at! fi en lag som

stadgar om hemservice som garan-

terar de cirka 13.000 veteranet

som 1939-45 stred vid fronten,

samma slags kommunal hem-

sewicetjinster som idag ersdrts fiir

krigsinvalider, med stiid av lagen

om miltlrskada.

Bdsta festpublik,
Siidra Finlands Krigsveteran-

distrikt har i femtio ir varit med

om att liirvalta arvet efter verera-

ner, som gav sina blsta ungdoms-

ir fiir Fosterlandets bista. Idag

glesnar leden, men det historiska

uppdraget allas virt gemen-

samma - bestar: att dels arbeta fdr

service och stdd ltir de iterstiende

veteranerna - men ocksi genom

aktivt upplysningsarbete fiirsiika

se till, att aven de unga generario-

nerna vet vad allt handlat om.

De generationer, fiir vilka

frihet, sj?ilvstiindighet och sjiilv-

bestlmmande lr lika sjdlvklara
ting som kontrollpanelen i en
PlayStation. Art de skall fiirst,i,

inse och minnas vad lorFiderna

gjort {iir detta land.

Inte heller den delen av heders-

skulden ?ir pi lingt nlr betald.
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