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Yttrande över rapport avseende planering inför höjd beredskap (civilt försvar)
Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS) har beretts möjlighet att yttra
sig över rapporten planering inför höjd beredskap (civilt försvar). FOS är emellertid ingen
remissinstans. Undertecknade organisationer lämnar dock följande synpunkter.
Vi har begränsat våra synpunkter till kapitel 8 ”Frivilliga (försvars) organisationer”.
Vi har som grundläggande utgångspunkt att de frivilliga försvarsorganisationerna kan spela en
viktig roll i uppbyggnaden av ett nytt modernt civilt försvar. Detta har också framförts till
Försvarsberedningen.
Vi finner att beskrivningen av de frivilliga försvarsorganisationerna i kapitel 8 är mycket
missvisande. I utkastet beskrivs organisationerna - från 20- och 30- talen – som okända och
att medlemsantalet planat ut på en jämförelsevis låg nivå. Ordet försvar har satts inom
parentes i rubriken.
I dagsläget finns 18 frivilliga försvarsorganisationerna med över 400 000 medlemmar. Dessa
organisationer och dess medlemmar kan i betydande utsträckning bidra till att utveckla ett
modernt civilt försvar. En stor potential finns således. I dagsläget ianspråktas dessa
organisationer både av Försvarsmakten och för samhällets krisberedskap. I motsats till den
bild som indirekt framgår av utkastet till kapitel 8 är organisationerna beredda att utveckla
verksamheten mot de krav som ställs på ett modernt civilt försvar.
MSB anför i utkastet att i ett modernt civilt försvar bör även synen på frivilligorganisationers
stöd vidgas till att omfatta inte bara försvarsorganisationer utan ideella organisationer
överhuvudtaget. De frivilliga försvarsorganisationerna har historiskt sin bakgrund inom
totalförsvaret. Ett modernt civilt försvar kommer säkerligen inte att motsvara det tidigare
civila försvaret. Organisationernas engagemang och kompetens rörande dessa frågor bör dock
inte betraktas som en nackdel utan som en tillgång. Vi vill även erinra om att det finns
grundläggande skäl för att regeringen genom frivilligförordningen bestämmer vilka
organisationer som skall medverka i totalförsvaret – något som MSB bör uppmärksamma i
detta sammanhang.

