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Krigsinval idernas Briidrafiirbunds 70-6rsjubileu m 18.8.2010
Hdlsningstal (pd svenska)
Ordforande for Krigsinvalidernas Brod raforbu nd Juhani Saari

Arade Republikens president Tarja Halonen och doktor Araj i irvi
Hogaktade krigsinvalider och veteraner
Mina damer och herrar

Ca tv6hundra i vinterkriget sirade invalider, fr6n ol ika delar av Finland, grundade, i
Cygnaeus folkskola iJyvdskyld den 18 augusti t940, Krigsinvalidernas Brodraforbund.
I det tal marskalk Mannerheim hcjl l  p6 mcitet uppmanade han krigsinvaliderna att
vara aktiva och hjdlpa sig sjdlva.

Egen aktivitet har l ikaledes hela t iden varit  den ledande tanken i Krigsinvalidernas
Brodrafcirbunds arbete som service-, brr idra- och intresseorganisation fcir krigsinvali-
der. Betoningen mellan dessa tre uppgiftsomriden har under de sju irt iondena vari-
erat. Sdkerstdl landet av samhdllel igheten och stcidet som fis av l ikstdl lda samt av
v6rden och rehabil i teringen och 6vrig fcirsorg 6ver broderna och systrarna med
samma oden, intressebevakandet for utvecklandet av lagstif tningen och socialskyd-
det och for att h6l la dessa uppdaterade- al l t  detta 5r Krigsinvalidernas Brodrafcir-
bunds verksamhets vardag dnnu ocksi idag

Krigsinvalidernas mdngd har minskat redan t i l l  ca 9000, dvs. t i l l  under t io procent av
de ca 96 000 som blev permanent invalidiserade i vinter-, fortsdttnings- och Lapp-
landskrigen. Medel6ldern p6 krigsinvalidernas i ir  redan cjver 87 6r.

Krigsinvalidernas Brodrafr irbund bi ir ansvar dven fcir makorna och i inkorna t i l l  kr igs-
invaliderna. At dessa har getts mcij l ighet att ansluta sig t i l l  fcirbundets lokala fcire-
ningar som makamedlemmar genom en stadgefordndring som gjordes 5r 2004. Vi
har idag drygt 14 000 makamedlemmar, dvs. de dr f ler dn krigsinvalidmedlemmarna.
Enligt vdr uppskattning behcjvs Brcidrafcirbundet dnnu t i l l  bcir jan av 2020-talet fr ir  att
skota krigsi nva l idernas och makamed lem marnas i i  renden.

"Vi ki impade - vi kdmpar" ar temat fcir v6rt 70-6rsjubileum. Striderna fr in krigen dr
f jdrran borta men for minga krigsinvalider betydde Stervi indandet som invalidiserad
fr6n kriget t i l l  samhdllet en borjan av en annorlunda kamp. Visserl igen fortsdtter kri-
gets str ider fcir en del krigsinvalider och veteraner dven som smdrtsamma mar-
drommar- 6t en del ndstan varje natt. Si berdttar deras hustrur.

I slutet av Vdincj Linnas verk Okdnd soldat, di vapnen i slutet av fortsdttningskriget
just hade tystnat, konstaterar Vanhala - en av de f6 soldater i  maskingevdrsplutonen
som klarade sig oskadd: "Social ist iska ridsrepublikernas fcirbund vann, men det l i l la
sega Finland kom in som god tvea." Lapplandskriget, uppfyl landet av de tunga freds-
vi l lkoren och minga andra sv6righeter 169 di i innu framfcir Finland. Men det vikt igas-
te var att vir sjdlvstdndighet och vir nordiska folkstyrda demokrati var rdddad. Detta
tack vare Er krigsinvalider, veteraner och hela den generation som genomg6tt krigen.

Tack for f int samarbete. Hjdrt l igt vdlkommen t i l l  Krigsinvalidernas Brcidraforbunds
70-Srsjubileum I


