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"Krigsveteranarbetet
kriiver
mera
iinenengings
insats;
detkriiver
eniirligviljaattlyssna
samvetets
rdstochgiiraenpersonlig
ochvaraktig
insats,
inte
l6ta
sig
nedsl6s
av
likgiltighet
att
ochbristpi fiirstielse.
Viharallaenhedersskuld
till virakrigskamrater
ochtill destupade
frontminnens
anhdrioa.'
ed detta citat av jlgar6versten Bertel
Heinrichs' anfdrandesom ord{iirandeltir
S6draFinlandsKrigsvererandisrrikrs
fiirsra
verksamhersirhllsade distriktetsnuvarandeordftirandeCarl-JohanNumelin vdlkommentill distriktets
50-irsjubileum.Numelin gaven historiskiiversikthur
FinlandsKrigsveteranfiirbund
sminingom grundades
ffir sextioir sedanoch hur SiidraFinlandsKrigsveterandistriktbildadessentomsider I maj 1967 hadede
fiirstasvenskspriligaveteranfiireningarna
i Lapptr?isk,

Sibbo,S.iundeioch Ekenissamlatsmed Helmer Lindqvist,Sibbo,som ord{iirandefiir att bilda virt disrrikt
i Nyland och
fdr svensksprikiga
krigsveteranlorningar
Aboland.Det lorstaverksamhetsirer
hadedet anslutit
sig sex medlemsliirningar- idag ir man uppe i 21
{iireningar med sammanlagtca 3.500 ordinarie och
stiidandemedlemmar.
Numelin vilkomnade slrskilt representanterna
fiir
de inb.judna:FinlandsKrigsveteranForbund,
Svenska
ochFotsvarsmakten.
Finlandsfrivilligasminnesfcirening
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Krigsveteranfiirl
framftirs av vicr
Suominen.
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Akademiska singkiirens tolva sjting stlmningsfullt
Suomissing, Finlandiahymxen och RunebergsKiillan.
Operasingaren
Heikki Oramaupptrldde med sing till
jemangochslutligen Wtewnent
musikkirensackompan
kurillssdng.
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Festtalet

bileum

Riksdagsledamoroch ld. fiirsvarsminisrern Stefan
Wallin uppeholl sig i sitt festral hur vlrlden uwecklas
och hur den har fcirbdtrrats. Han bercjr koft krigsvereranernas insats med fdljande:
Vi talar just om det vilftrdssamhllle som veterangenerationen med hirt arbete och nit byggde upp
under efterkrigsriden. Allt det st<id,rehabilitering och
den goda vird som krigsveteranernaoch krigsinkorna
efterhand kommit i itnjutande av Ir de vll de lortjlnta
av Det stir klart atr hedersskuidentill veteranernaoch
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
fbsttaliterges piannan plars iVeteranposten.

Uppvaktningar
ochhSlsningar
Riksdaosledamot Stefan Wallin festtalar.

Hedersbevisning
ochmusik

Finlands Krigsveteranfiirbunds hdlsning framfdrdes av
dessviceordfiirande 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

taditionsenligt inleddesjubileumsfesten
med att kyrgiller att f6ra traditionen vidare i vir gemensamma
koherdeMarrinFageruddhdll enkort andligbetraktelse nations angelegenheter.
varefterhan uppmanadekranspatrullenatt utlijra sitt
Fiirbundet 6rar sitt eget jubileumslr, frin det att
vdrv.Fijr musikensrod DragsviksTradirionsmusikkir. dec grundades ir 1957. Liingre fram vid 3O-irsjubileet
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Krigsveteranfiirbundets
hdlsning F6rsvarsmaktens
hilsning framframfiirs av viceordftirandePertti fiirs av chefen f6r Nylandsregionalbyr6EsaSundqvist.
Suominen,
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Svenska Finlands minnesfiirenings viceordfiirande Car-Gustaf
Johansson framfair de svenska frivilligashAlsning.

Entolvaur Akademiska
SAngktiren
ferdigfairupptr;dande.

registrerades
varav120.000var
370.000krigweteraner,
anslumatill virt fdrbund. Nu har siffransjunkit till ca
15.000medlemmaroch av dem ca 10.000s.k. elddvs
veteraner,som deltagiti striderna(allaiiver 90 ir).
- Pi fiirbundetsvdgnariinskarjag er framgingari
ert fortsattaarbete.Genomeraveteraneroch stiidande
medlemmatkvinnor och mil, har ni visatarr den gemenskapni arbetatfdr varit givandeoch gett resultat.
Samtidigtpibdrjasgenomer ensvelskveterantradition
somskaledafram dll enlevandeochstarkframtid. ra
krigsvererantraditioner
utgdr en nationell egendom,
en dverlevnadsberlttelse
som himtat sin l<raftur vir
gemensammahistoria. Dlr{iir behtivervi en levande
uadition fdr fraintidenoch ett konsrruktivrsamarbete
mellansvensk-och finsksprikigaakttirerlor detta rraditionsarbete.
Han llsre upp presidentNiinist6s hilsning till
vereranerna
med anledningav Finland 100 ir och
dverldmnade
forbundetsadress
till distriktsordftiranden
Numelin.

KyrkoherdeMa
ten.
SvedskaFinlands frivilliga minnesfiirening hdlsningar framfdrdesav dessviceordfiirandeCarl-Gustaf
Fiireningenharsitt ursprungi Svenska
FrivilJohansson.
ligkiren som grundadesunder vinterkrigeroch deltog
ForFinland krigsiren 1939-1944.F6reningenssyften
Ir numeraatt spridakunskapomvad somhdndeunder
krigsirensiattvi slipperupplevanigotsidant i framtiden.Ett folksom inte kinner till sin historiabehdrskar
inte sin nutid och inte liirmiga att miita framddautmaningar.Vi kan inte nog piminna genomdagensoch
kommandetiderstraditionsforningar
arrspridakunskap
om der vdrv som krigsvereranerna
urf6rde.
JohanssonciteradepresidentNiinistiis hdlsningdll
Sverigesfrivilliga di han tackadefiir "att ha klmpat
f6r det h6gstagodi'. Det var pi fiireningensi.rsdag
den 13 mars2017 i Stockholmmed anledninsav att
vid Vinreilaigen
dengrund;desav de Sverigefrivilliga
slut i Paikanselki1940.Han citeradevidaremarskalk
Malnerheim: "Minnen averastoltagdrningar
skolaaldrig forblekna'.Johanssolavslutademed att 6verldmna
sin fdreningsgratulationsadress
dll jubilaren.

Fiirsransmak
Nylands region
sdkerhersfrigo
lramhdllviktenr
reservlslresurs
I sin tjdnst hr
krigsveteraner
o
dennavdxelver
atl ha mlat om b
di det sades:"Sr
ning seupp till
Fred,frihet
het. Utan era,
kriget och vid ir
i en heltannanr
Vasa Krigsve
de gratulerarjut
som burit god 6

0verging
till li
De inbjudnagesternaoch ordfiiranden.FrAnvenster,distriktets
hedersmedlem
Finn-Giiran
Wennst16m,Finlandsfrivilligas
viceordfiirande CarlGustavJohansson,
och distriktetsordfiirandeCarf
JohanNumelin.
I bakreraden,Finlands
frivilligasstyrelsemedlem
JanMolin,
fiirbundetsviceordfiirandePertti
Suominen,fiirbundetsverksamhetsledare
MarkkuSeppaoch
chefenfiir NylandsRegionalbyre,
iiversteliijtnantVesaSundqvist.
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Siidra
Finlands
Kriosveterandistrih
r.f14.10.2017
Vanda

KyrkohefdeMartin FageruddsAnderut klanspatrulten.
sftirening hils.deCarl-Gustaf
i SvenskaFrivil:igetoch deltog
:ningensry{ten
m hlnde under
sidant i framti;toriabehlrskar
ita framtida utrom dagensoch
:spridakunskap
rde.
ciishillsningtill
"art ha kdmpat
ningensirsdag
nledning av am
id Mnterkrigets
ridare marskalk
ringar skolaaldd an 6verlimna
ilaren.

rch ord; distrikrets
iiran Wennasviceordnan550n,
ndeCarlfrivillin Molin,
rnde Pertti
verk5amrpeoch
,ionalbyr6,
undqvist.

Arade
krigsveteraner,
distriktsordfdrande,
festpublik,

inland 1O0-irs.lubileumsir
som sjdlvstlndig
republiknirmar sig si sminingom sitt slut.
Under iret har vi kollektiw litt rekapitulera
centralamilstolpar,med- och motgingar och direkta
iidessrunder
som kanrarvirt sekelsom suverenstar.
Hur sjdlvstdndigheten
uppniddesoch ftirsvarades
i
frihetskriger.Hur nationenbarawi decenniersenare,
di enad, iter befann sig i luig. Hur krigsslutet, iteruppbyggnadenoch krigsskadestindet
klaradesav
Hur vir vig mot nordisk valF;rdsstatoch dagens
levnadsstandard
kantatsav dmsomstarkexportdriven
tillvdxt, ekonomiskaunder och urbyggdvalferd,men
6msomav recession,
arbetsliishet
och massuwandrlng.
Hur virt landsefterkrigsddageopolitiskalindans
mellanI enasidanhlnsyn till vir iistragranneoch
VSB-pakren
samri andrasidanNordensomvirt
{tinstermot vdstersedanpi 90-taletiivergicktill stark
.^- l-.,-:- ^^-l a-,,1,.
integreringi de europeiskapolitiskaoch ekonomiska
strukturerna,till militdrt parrnerskapmed forsvars0verging
till littareprogram
alliansenNAIO, starkatransadantiska
relationer
- slg en dlta sjdlvbestlmmanderirt
Som avslutningpi den solennaaktensjdngsV'irt hnd
iivervaraegna
unisont med musikkiren, Al<ademiskaSingfiireningens angeligenheter,
vira politiskadden.
tolva och Heikki Orama.
rt geopolitiskaiide kan vi fortsittningsvisinte si
Cirka 170 persone!vereraneroch stcidandemed- mycketir. Ute i virlden brukar man friga ossom det
lemmardelrogi fesren.Middagensom fiiljde efterden inte dr rysligtmed en 1300 kilometerling gemensarn
solennaakten bjiid pi tre rdtter med uppskattadeldcker- grdn: med vir dsrragranne.Till det kan man girna
berittadeen anekdot,som svara,att det nog voreklart virre om vi inte hade
heter.Cul-GustafJohansson
hade
viss
is1&ning,
om lejonetsom tackade denna1300kilomererlinga gemensrmma
kanske
en
grins mor
fiir maten. Hikan Karlssontackadearrangiirernalor
vir 6stragranne.
festdeltagarnas
del.
Idag kan vi gliidja osstiver mycket i virt samhdlle
- alltsi inklusiveatt grdnsenmot vir ostragranne
Jubileumstillstillningen avslutadesmed dans till
tonernaav duon Uniset.
frnns.Trots nistan rio darrigair efterfinanskrisen
Karl-Gustav
Lauren servi nu iter ljus i den blivira ekonomiskatunneln: )))
Fiirsvarsmaktenshdlsning framfordesav chefen fdr
Nylands regionalbyri EsaSundqvist.Han taladeom
slkerhetsfiigor i en snabbsituationsuweckling.Han
framhiill viktenavallmin vdrnpliktoch beredskap
med
reservistresurser.
I sin tjlnst har har vid olika dllfiillen samtalarmed
krigsvereraner
och inser ac det har varit viktigt med
dennavixelverkan.Han minnsett speciellttillfiilleefter
aLrha ralarom blodigasrriderochhillir en rysrminur.
di det sades:"Seupp till erachefer- och ni chefsstiillning seupp till eraunderlydandel"
- Fred,fiihet och sjdlvstlndighet1r ingensjdlvklarinsatserunder
het. Utan era, veterangenerationens,
kriget och vid iteruppbyggnaden dlrefter hade vi levt
i en helt alnan situation.
Vasa Krigweterandistrikt hade sint en adressdir
de gratulerarjubilarenfiir idogt och resultatriktarbete
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exPortendrat ekonominvexet
sysselsafi
ningenfiirblttras, skatteinkomsternacikar- siledesocksi
mdjligheternaatt uppritthilla det
viilfirdssamhdlleoch socialatrygghet vi alla dr si mlkta stolta6ver
Vi talaralltsi om just det vdlft rdssamhdlle
som veterangenerationernamed hin arbereoch flit
byggdeupp under efterkrigsriden
och som nu i sin tur 1r skyldigt
dem,veteranerna,
krigsinvaliderna
och derasinkor allt tlnkbart
stiid, den rehabiliteringoch den
godavird de minsannfdrtjanar
Det stlr alltsi klart att hedersskuldentill veterangenerationerna
dnnu inte dr betald.Den lr inte
betaldfiirrln den i.r betald.
Ur ett veteranperspektiv,
med i
genomsnitt93 ir av livserfarenhet
undervdsten,miste det kinnas
besynnerligtatt lolja med vdrldens
ging idag.Visserligenhar vi klarat
av att bevarafredeni Europai
6versexdoit om man bortser.
frin inbtirdeskrigetpi BalkanFiir
drygt 20 ir sedan.
Och visserligenhar vi efter
krigenlyckamskapatstrukrurersesom NordiskaRldet, EU, Europaridet och Nato, som till sin natur
byggerpi inb6rdessamfiirstdnd,
gemensamma
mel, iimsesidigtberoendeoch strevantill bibehillen
stabiliteti vir vdrldsdel.
Men ?indi k2innsdet ibland
som om vlrlden inte skulleha
lirt sig si virst mycker,rrorssin
krigskantadehistoria.
VZipnade
konflikter och n6d i
olika delarav vlrlden har wingat
uppskaftningsvisfemrio miljoner mlnniskor pl flykt frin sina
hemlinder,Vissakonfikter eller
ordkrig verkarmer oliirutslgbara
ln andra.
Pi den norra Koreahalvdn
skramlartokstollarnamed missilvapen,i virsta fall kdrn-sidana.
Kriget i Syrieneller Rysslands
folkrittsstridigaannekteringav
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Krim och skumraskaktivitet
i
iistraUkraina ir i sitt slagobegripligahlndelseri vir tid.
Religi6soch politisk fanatism
tar sig uttryck i besinningsliisa
terrordid, som vi dessvarre
wingatsbevittnaocksi i virt norrfirgna land, i Abo. Och sehar vi
Katalonien,dir polisendverdrev
sin insarsmot civila,som bara
rristadei det som visserligen
var en
grundlagsstridig
folkomriistning
om s.jilvstlndighet.
Felskiitt kan ftirtroendekrisen
mellanBarcelonaoch Madrid
eskalera.
Vi skall hoppasatt si inre
sker.

Arade
festpublik,
Allt det hlr visar att vlrlden, trots
alla fiirsiik att genom handel, gemensamma regler och samarbete
binda hnder och nationaliteter
narmare vaBndra, inre erlnu ir
ftrdigbyggd. Den bercimda kedjan
dr fortsdttningsvis lika stark som
desssvagastehnk. Di ett land,
eller en individ fiir den delen, besremmer sig fiir atl pldtsligt bdrja
agerawlrtemor normet internationella konventioner och rent
allmdnna sociala f<irvdntningar,
Fiirvandlasdet iippna samhdllet
1.r.. .i ll -.. a^^-"

".e.

Hur skallvi di hanterahoten
mot och terroraftackerna
pi det
iippna samhdllerlKlart dr atr
terroristernas
mil dr atr rubbavir
rrygghetsklnsla,
paralysera
virt
samhdlle,fiirvandladet till en
taggtridsomslutenFistningeller
polisstat,ddr rddslanliggersom
ett gritt rasteriiver vir vardag,
vira sinnen.
Det hir skallvi inte gedem.
Vi skallnaturligwissetill
att vi allrid har vir lagsriftning
i ett sidant skick som garanterar ordningsmaktentillrickliga
befogenheter
och resurser.
Vi
skall setill att liirsvarsmakten1r
modernt utrustad,utbildad och

dimensioneradsi, att den framsrer
som trovirdig och avskrdckande,
oberoendeav frin vilket vlderscreckden betraktas.
Vi skall giira allt det vi kan
- uran att 6verdriva,men ocksi
utan att varabliiigda, naivainfiir
de riskervirt iippna samhdlletill
sin natur bjuder pi fiir dem, som
bestdmmersig att missbrukadess
starkasidor och g6radem till en
svaghet.
I det hir sammanhanget
handlar det till slwendeoch sistom vir
fcirmlgagiira konkretapolitiska
val. Och att kunna vdljardtt.
Sisom att fiirnya virt flygvapen
rnedfullgodaeftertriidaretill
F18 Hornet, att ersettamarinensildrande materialmed nltt
och att pi civilsidanexempelvis
stifta en spaningslagr
som utan
att aventyrarafisstatens
principer
miijligheter
tikar myndigheternas
att i dd upptackaterrorhoteller
andraoperationersom hotar ver
trygghet.
Vi fdr ocksi periodvisen
debat om virt landsframtida
milirlrpoliriska orientering.Skall
vi allieraosseller fiirbli alliansfria?
Den debattenir helt naturlig fiir
ett land med Finlandshistoria,
geopolitiskalige och systematiskt fiirdjupadesamarbete
med
.NATO. Vi lr partnerskapsland
sedan 1994,numeradessutommed
si kalladeuwidgademiijligheter.
Skillnadenmellanmedlemskap
och partnerskapdr dock vdsentlig:
baramedlemmarhar Lollekriva
Icke-medlemsdkerhetsgarantier.
mar har det inte.
Dennadebattskallglrna begis
utifrin fakta framom liktion,
hellremed subsransln med klnslor. Bide i regeringens
utrikesoch slkerhetspolitiska
redogiirelse,
fdrsvarspolitiska
redo96relse
och
NATO-rapport, alla publicerade
i !ol, hanterarman blde NATO
och Rysslandi klartext.Det :t ett
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rtt den framstir
Lvsl(eckande,
'ilket viderdet vi kan
, men oclsi
la, naivainftir
r samhiilletill
flordem, som
rissbrukadess
'a dem till en
nhangethand>chsistom vir
.etapolitiska
.rt flygvapen
rldare till
Itta maririal med n1'tt
r exempelvis
l, som ucln
tensprinciper
$ mtijligheter
rrrorhoteller
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odvis en
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rr kollektiva
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bide NAIO
exr. Det ar ett
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mogenhetstecken
i ett land, som
pi 70-taletsysslade
med statsledd
fiivillig underkastelse
och sjdlvcensur.
Dirfor klnns det ocksi som en
6sdigbris frin der fttrgingnadi
nya ambassad6r
i FinRysslands
land nu varnarfiir "morargerder"
ifall vi skullegi med i NATO.
Aven om det inte liggernigot n1'tt
- Rysslandhar
i sjllva substansen
ju protesteratalla ginger NATO
har uwidgats- lr sjilva kommentarensjdlvklartavseddfiir att
piverka opinionsbildningenhos
oss.M skallsi att siga ftirsti att
hilla osspi mattan.
LZiggdll det vid vet om dagens
modetrend,
stormaktspolitiska
hybridopinionsmanipulerande
verksamhet,datahackande
och
annandesinformationskultur
och
vi inservikten av att hilla i virt
landsstorapolitiskavigval som
ingen
vira helt egnaprocesser,
annans.Ingen annandn vi sjllva
kan eller fir definierade plus
och minus, miijligheter,risker
och konsekvensetsom virt lands
vigval innebdr.
slkerhetspoliriska
I dettaperspektivframstir
exempelvisen folkomritstningom
NAlO-medlemskap som en riskabeloperation,som skullebli en
llcker m6ltavla,en tummelplats,
fiir alla med motiv och llggning
fi;r hybridmanipularion.Det vore
som atr duka upp en delikatessbrickamitt i bjiirnenside.
Att kunna hanteraalladessa
frigor, skilt lor sig och tillsammans,krlver iippen samhillsdebatt, modigapolitiskabeslur,rillrdckligaresurser men framlorallt
{iir det
en genuinansvarskdnsla
gemensammas
basta.
Man kan vll ocksi slga att
historien,arvetefterveterangenerarionen,fiirpliktigar dagensgenerarioner aft fiiffafta, fttrkovra och
fdrsvaraarvet- och att giira detta
med framtideni blicken.Den
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framtid vi vet si lire om, fiirutom
att vi kommer att tillbringa en hel
del tid i den.
Detta arbeteir vi skyldiga
dem, som ftir drygt 60 ir sedar
'oversig till atr vi idag,ir 2017,
huvudtagethar en egenriksdag
som stiftarvaraegnalagarutifrin
vira egnabedtimningar
Minns det gamlaordspriker:
varjeland har en arme.Sin egen- -- ^:-^- --^--.
Har vi ett tryggt, stabiltsamh:illeder de yttre fi;rursittningarnalr i skickoch der vi genom
vira internationellaarrangemang
kan rdknamed stiid frin ocksi
andraldnderkan vi blttre koncentreraosspi atr iika den inre
sdkerheten
och tryggheren.
Dennatrygghetkan mltas pi
olika sitt, men handlarlingt om
ett ord: trygghetsklnsla.
Kinslan
av - och vetskapenom - att vir
vardag,den serviceoch det stcidvi
behiiverfinns ddr {iir just ossden
l^---

-i k-L^.,-.1-^

Det dr ocksi hlr hedersskulden, 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.

tillriickligt med medel litr vetemnrehabilitering istdllet fcir i underkant ir inte rakewetenskap. Det lr
en moralisk plikt an giira si.
Kint ir ocksi veteranorganisationernas iinskan at! fi en lag som
stadgar om hemservice som garanterar de cirka 13.000 veteranet
som 1939-45 stred vid fronten,
samma slagskommunal hemsewicetjinster som idag ersdrtsfiir
krigsinvalider, med stiid av lagen
om miltlrskada.

Bdsta
festpublik,
Siidra Finlands Krigsveterandistrikt har i femtio ir varit med
om att liirvalta arvet efter vereraner, som gav sina blsta ungdomsir fiir Fosterlandetsbista. Idag
glesnar leden, men det historiska
uppdraget allas virt gemensamma - bestar: att dels arbeta fdr
serviceoch stdd ltir de iterstiende
veteranerna- men ocksi genom
aktivt upplysningsarbetefiirsiika
se till, att aven de unga generarionerna vet vad allt handlat om.
De generationer, fiir vilka
frihet, sj?ilvstiindighetoch sjiilvbestlmmande 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 hedersskulden ?irpi lingt nlr betald.

I fiirslager till nlsta irs statsbudget saknasenligt veteranorganisationernasgemensamma
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
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