
I dag drar vi igång kampanjen #försvaraförsvaret. Vi vill få 
politiker att förstå att vårt försvar aldrig kommer att kunna 
växa utan satsningar även på er – den militära personalen.

I Försvarsmaktens årsredovisning 2018 slås det fast att personalen 
är ett grundfundament för den operativa förmågan. Samtidigt 
bedöms officersförsörjningen vara ”bekymmersam” och den 
totala personalförsörjningen vara ”utmanande” på längre sikt.
Trots detta tillhör Försvarsmaktens personalkostnader Europas 
absoluta bottenskikt. Resultatet?  Att 74 procent av officerare 
med 3–9 års erfarenhet har funderat på att sluta det senaste året.  
7 av 10 anser att deras lön är direkt felaktig.

För runt 325 miljoner kronor, en halv procent av 
försvarsbudgeten, kan vi göra de allra nödvändigaste justeringarna 
av löneläget, så att fler ska välja och stanna i Försvarsmakten. 
Hittills har den investeringen uteblivit, men Officersförbundet 
fortsätter kämpa. För utan er, inget försvar.

Nu inleder vi kampanjen Försvara Försvaret, med syfte att 
uppmärksamma våra politiker på behovet av ökade resurser för 
en god personalförsörjning. 

Ni kan alla, lokalföreningar och enskilda medlemmar, bidra 
till kampen på flera sätt: Posters och foldrar har skickats ut till 
samtliga lokalföreningar. Sätt upp dem där de syns och dela ut 
dem till kollegor. Följ oss på försvaraförsvaret.nu och i sociala 
medier, dela våra inlägg och skriv gärna egna under hashtagen 
#försvaraförsvaret. Uppmana medlemmar och andra kollegor att 
engagera sig, såväl i sociala medier som i diskussioner på arbetet 
och utanför. 

Vi vill även passa på att tacka de fantastiska medlemmar som 
ställt upp för att fronta vår kampanj i filmer och annonser. Utan 
er hade det inte blivit något! Tack även till övrig personal och 
ledning på Skaraborgs regemente P4, Helikopterflottiljen och 
4. Sjöstridsflottiljen, särskilt då HMS Kullen.

Om du har några frågor om kampanjen är du varmt välkommen 
att höra av dig till förbundets kommunikationschef, Fredrik 
Hultgren (fredrik.hultgren@officersforbundet.se). 
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