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Inrättandet av ett Veteranmonument i Trollhättan
Bakgrundsinfo
Det finns i Trollhättan ett stort antal kvinnor och män som precis som jag betraktas som
veteraner.
Det vi har gemensamt är att vi gjort utlandstjänst i fredsbevarande och fredsframtvingande
missioner som Sverige varit en del av.
De flesta har bra minnen med sig med det finns också de som har traumatiska upplevelser.
Det finns också de som fått betala med sitt liv för att andra skall kunna leva i fred och frihet,
tror inte det är många som vet om att det finns en veteran från Trollhättan som pliktat med
sitt liv. Gemensamt för de flesta är att man vill ha en plats i sin närhet dit man kan gå för en
stunds eftertanke, kanske lägga ner en blomma för en kamrat som betalt det högsta priset i
fredens tjänst. Alla känner vi att vi vill ha en speciell plats som är till för oss.
Sverige har en lång tradition av att delta i fredsbevarande uppdrag runt om i världen. Tyvärr
har inte omhändertagandet av de som kommit hem varit lika bra. Detta är en komplex fråga
som inte löses med ett monument/minnessten/minnesplats, men det kommer definitivt att
göra skillnad för våra veteraner och deras anhöriga, vi kommer att synas.
I Trollhättan hyllar vi filmstjärnor och andra prominenta personer vilket är rätt och riktigt
men jag anser att nu bör vi också hylla våra utlandsveteraner.
Det finns information om veteraner att hämta på internet bl.a. på:
www.sverigesveteranforbund.sewww.forsvarsmakten.se
Jag hoppas naturligtvis att ni som ansvariga politiker ser positivt på detta och kommer att
verka för ett monument/minnessten/minnesplats i Trollhättan för utlandsveteraner, det är
också ytterligare en chans för Trollhätta att ligga på framkant.
Med Hopp om ett positivt svar
Thomas Roos

