SMKR och Fredsbaskrarna påbörjar samarbete.
Efter att SMKR lämnat remissvar på Veteranutredningen så har det nu kommit en veteranlag.
Försvarsmakten har tillsatt en intern utredning för att kunna implementera lagen (se nedan).
För att formellt kunna stödja ideella organisationer som utgör en viktig del av stödet till
veteransoldater och deras anhöriga, föreslår Försvarsmakten att regeringen utfärdar en ny
förordning.
Tidigt i höstas var ordförande i SMKR med i en workshop som initierats av Jesper Lindbloms
minne. Det som var huvudfrågan där var Veterancenter, men också på vilket sätt vi kan stötta
våra hemvändande soldater och sjömän.På den workshopen sammanträffade Christer
Olofsson, SMKR, och styrelseordförande för Fredsbaskrarna, Anders Ramnerup. De började
då att prata om hur vi tillsammans kunde hjälpas åt i veteranverksamheten. Detta ledde i sin
tur till att Christer träffade Fredsbaskrarnas förbundsordförande överste 1. Bo Wranker och
kanslichef Jens Pettersson på Arlanda i ett första möte. Sedan dess har SMKR och Fredsbaskrarna haft ett samarbete i veteranfrågan. Nu pågår det två utredningar i HKV, dels den
som generalmajor Björn Anderson genomför som ni alla fått svara på en enkät om, dels
veteranutredningen som leds av överste Peter Öberg på ATS. Båda dessa utredningar kommer
att redovisas andra kvartalet 2011. Resultatet är både spännande och förhoppningsvis
matnyttigt att se fram mot.
SMKR och Fredsbaskrarna deltog också i Sälen konferensen anordnad av Folk och Försvar i
mitten av januari. Där togs frågan upp om omhändertagandet av våra soldater och sjömän,
bl.a. hur viktigt det är för rekrytering men också med det livslånga ansvaret som följer i och
med den nya veteranlag som trätt i kraft.
Efter Sälen konferensen har Bosse och Christer haft ett möte med Peter Ö i HKV.
Vi i SMKR styrelse tror nämligen att våra kamratföreningar kan vara till nytta i just
omhändertagande av soldater, sjömän och deras familjer. SMKR vet att flera
kamratföreningar har frågat efter vad vi mer kan göra för FM och detta är en sak.
Kamratföreningarna gör ju redan i dag en hel del nytta för FM och det hoppas vi skall komma
fram i Björn Andersons utredning( det är nog inte alla i FM/HKV som känner till det).
Det finns lokala kamratföreningar som redan i dag har tagit tag i denna fråga och det är
jättebra. Fredsbaskrarna har sagt att de kan hjälpa till och utbilda kamratstödjare i våra
kamratföreningar. När väl de två nämnda utredningarna är klara kommer vi tillbaka och
kontaktar kamratföreningarna för att se vilka som är intresserade att åta sig den uppgiften som
kamratstödjare och familjestödjare, om FM finner att vi kan fylla en uppgift, vilket både vi
inom SMKR och Fredsbaskrarna tror. Kanske kan det vara ett sätt att få nya unga människor
till våra kamratföreningar också.
Vårt samarbete med Fredsbaskrarna kommer att fortsätta för att undersöka hur vi skall
samarbeta i framtiden och vi hoppas att det utvecklas till ett samarbete på lokal nivå mellan
fredsbaskerföreningar och kamratföreningar på de orter där båda organisationerna finns.

