
Veterandagen Tingstäde 

 
 
Vi är samlade här idag för att tillsammans fira Veterandagen.  
 
Under veterandagen hedrar vi alla de kvinnor och män, civila och militärer, som varit och 
som är beredda att utstå personliga risker och umbäranden för att bidra till en säkrare och 
fredligare värld för oss alla. 

I dag, veteraner, är er dag. I dag hedrar vi era uppoffringar. I dag hedrar vi era anhörigas 

saknad och oro. I dag hedrar vi minnet av dem vi förlorat. 
Vi gör det i dag men också alla dagar. 
 
Idag samlas vi för att känna och dela kamratskap, omtanke och medmänsklighet. 
 
Det kanske är särskilt viktigt nu, med krig i vårt närområde – där många har kollegor och 
vänner som gör allt i sin makt för att värna sin frihet och oberoende. 
 
I år uppmärksammar vi särskilt våra kamrater som genomfört en eller flera insatser på 
Cypern. För många kan Cypern insatsen kännas som det var för väldigt länge sedan – andra 
minns det som det vore igår. 
 
UNFICYP 

 

Cypern är ön där kärlekens gudinna Afrodite steg upp ur havet. Miljoner svenskar har semestrat där. 

Men Cypern är också platsen för en konflikt som inneburit FN:s mest långvariga fredsbevarande styrka. 

Mellan 1964 och 1993 tjänstgjorde 19 185 svenskar i 25 413 befattningar som FN-soldater och 
civilpoliser. 
 
Cypern är en ö som många har haft intressen i och som sedan åtminstone 500-talet har bytt styre och 

ägare fram till idag. Vid självständigheten från Storbritannien 1960 var en majoritet av Cyperns 

befolkning grekcyprioter medan turkcyprioterna utgjorde knappt en femtedel. En komplicerad 

författning skulle säkerställa att bägge grupperna fick likvärdigt inflytande. Huvudintressenter är 

Grekland och Turkiet – bägge Nato medlemmar. 

 

I december 1963 utbröt oroligheter i huvudstaden Nicosia som spred sig över ön. Storbritannien sände 

en styrka för att få slut på striderna. FN:s säkerhetsråd antog den 4 mars 1964 för att undvika en 

internationell konflikt resolution 186 som skapade United Nations Peacekeeping Force in Cyprus. 

 

Sverige bidrar med en bataljon som kom att uppgå till nästan 1000 man, och utöver det med civil polis. 

 

I lugna perioder var detta en relativt stabil mission men samtidigt väldigt komplicerad då de olika 

befolkningsgrupperna var spridda över ön. Vid flera tillfällen hettade det till rejält – inte minst 1967 då 

man var mycket nära regelrätt krig och 74 då Turkiet både landsteg och luftlandsatte trupp.  

 

Idag råder fortfarande vapenvila men ön är uppdelad i två zoner där Republiken Cypern är en del av EU 

och den norra delen av ön domineras av turkcyprioter kallar sig för nord cypern och är erkänd som stat 

endast av Turkiet. 

 
 



Vad är det som gör att man minns, och vad är det man minns? Svaret på det skiljer sig 
självklart från person till person – men inte särskilt mycket från insats till insats. 
 
Några gemensamma nämnare är utbildningen innan insats, kamratskap och den särskilda 
gemenskap som byggs när man är långt hemifrån i en ofta främmande miljö och inte minst 
känslan av att göra skillnad. Det finns också alltid några händelser under en mission som 
man minns särskilt. Det kan vara en stridssituation som etsar sig fast eller bilden av utsatta 
och lidande människor. Alla dessa minnen förenar oss, det vi inte själva upplevt upplever vi 
genom våra kamrater.  
 
Det är också här ett av problemen uppstår – våra upplevelser som veteraner skiljer sig ofta 
från det våra anhöriga och samhället här hemma upplever och tror. Vem har inte upplevt 
uttrycket ”välkommen tillbaka till verkligheten” när ni kommer tillbaka till jobbet efter en 
insats där kanske det värsta har hänt? 
 
De senaste åren har det hänt något – staten i form av myndigheter och politiken i form av 
riksdagsmän och regeringsföreträdare börjar plötsligt ta detta på allvar. Idag har Sverige en 
veteranpolitik och åtminstone början på ett socialt skyddsnät och stöd för våra 
utlandsveteraner. Vi som är aktiva i Sveriges veteranförbund upplever detta som att 
samhället på allvar börjar ta ansvar för och uppskatta våra veteraner. Några tydliga tecken 
på detta är att vi står här idag – på Sveriges officiella veterandag! Men också att vi under 
Almedalsveckan kommer kunna inviga vår minnesplats här på Gotland som bland annat 
Region Gotland har gjort möjligt efter flera års hårt arbete av våran egen veteran – Peter 
Enström. 
 
Idag skänker vi en särskild tanke till de kamrater som tjänstgör i insatser, civila och militära, 
runt om på jorden. Vi tänker också särskilt på deras anhöriga som lånat ut någon för att 
värna fred och frihet, och hjälpa utsatta människor i konfliktdrabbade områden. 
 
Du veteran ska idag känna stolthet över din insats – det är din dag idag! 
 
Tack alla veteraner för att ni kämpar och står upp för fred, frihet och demokrati. 
 


