Stöd till utlandsveteraner och anhöriga
Under det dryga år som gått sedan SMKR slöt en överenskommelse med Försvarsmakten om
stöd har SMKR genomfört flera informations- och diskussionsmöten. Vi har också internt
diskuterat och lärt oss mer om hur detta stöd kan se ut och genomföras. Vi har konstaterat att
det trots detta råder oklarheter inom många kamratföreningar om vad denna uppgift ska/kan
innebära och hur den ska/kan lösas. Jag försöker med denna artikel beskriva så enkelt och
tydligt som möjligt hur stödet bör utformas före, under och efter en utlandsmission. Det
förtjänar återigen att framhållas att stödet ska genomföras i samarbete med förbandens
veteran- och anhörigsamordnare. Försvarsmakten har nyligen fastställt en metodhandbok för
stödet, denna förtjänar att läsas både en och två gånger av såväl förbandschefer som av
kamratföreningarna.

Stödet kan indelas i två faser med olika innehåll och inriktning. Den första fasen startar så
snart det utpekade förbandet har tillförts den personal som ska ingå i förbandet. Enligt
metodhandboken är nämligen de utresande att betrakta som utlandsveteraner redan före
utresan. De och deras anhöriga är då berättigade att få ta del av de stödaktiviteter som erbjuds.

Den första anhörigträffen ska genomföras i god tid före utresan i närvaro av de utresande och
deras anhöriga. Den lokala veteran-och anhörigsamordnaren ansvarar för att representanter för
alla lokala, idéella organisationer deltar och ges tillfälle att informera om sin egen verksamhet
och vad respektive organisation kan bidraga med i form av stöd till de hemmavarande
anhöriga under pågående utlandsmission. Denna information kan repeteras vid anhörigträff
nummer två.

Den andra fasen kan sägas börja med anhörigträff nummer tre som anordnas några
veckor/månader före hemkomsten. Den bör då ha en inriktning mot stödet efter hemkomsten.
Här är det för Fredsbaskrarna och kamratföreningarna särskilt påpekat Försvarsmaktens
intresse att veteraner och anhöriga bibehåller en kontakt med Försvarsmakten genom
Medlemskap i dessa organisationer. Anhörigträff nummer fyra sammanfaller med
hemkomstceremonin där de idéella organisationerna förväntas närvara men inte ha någon
aktiv roll. Det kan dock vara ett utmärkt tillfälle till rekrytering av nya medlemmar.
För kamratföreningarnas roll i stödet kan nedanstående exempel vara till hjälp. Dessa exempel
återfinns i det frågeformulär som utsänts från SMKR under mars månad. Där efterfrågas t.ex.
tillgång till lokal för försvarsmakten eller de andra idéella organisationerna för veteranverksamhet
-

förmåga att genomföra egna eller i samverkan med övriga informationsträffar/föredrag
för veteraner och anhöriga
stöd för t.e. läxhjälp, barnpassning, tillsyn av husdjur
hjälp till anhöriga med praktiska göromål t.e. snöröjning, hantverksarbete, däckbyte
förmedla kontakt till lämpliga företag för ovanstående praktiska göromål som snabbt
behöver åtgärdas
förmedla kontakt till den myndighet/organisation som bäst kan svara upp på
efterfrågade behov
sprida information om veteran- och anhörigverksamheten i egen förening och i
samhället
delta i veteran-och anhörigträffar i närområdet
delta i nationella alternativt lokala veteranceremonier

En idé som SMKR har anammat är att erbjuda den utresande gratis medlemskap i en
kamratförening under missionsåret för att på så sätt erbjuda en direktkanal till

Försvarsmakten. Många kamratföreningar utger informationstidningar där de hemmavarande
kan skapa kontakter för ovanstående stöd.
Det är som framgår verksamheter och tjänster som i det vanliga livet personliga vänner gör
för varandra och som säkert görs redan idag mellan medlemmar i kamratföreningarna. Som
namnet antyder är ju kamratskapet en hederssak inom föreningarna. Andra, större behov av
stödinsatser har Försvarsmakten och de övriga idéella organisationerna resurser och
kompetenser för att hantera.
Det är vår förhoppning att denna artikel i kombination med ytterligare informationsträffar ska
förmå även tveksamma kamratföreningar att ställa sina resurser till förfogande i stödet till
veteraner och anhöriga före, under och efter utlandsmissioner.
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