
För alla veteraner



Sveriges Veteranförbund (SVF) är intresseorganisationen och 
förbundet som förenar alla svenska civila och militära vetera-
ner – före, under och efter insats.

Tjänstgöring genom Försvarsmakten, Polisen, MSB, FBA, 
Kriminalvården eller någon annan myndighet spelar ingen roll. 
Hos oss är alla lika välkomna.

Efter hemkomst återgår de flesta till sina gamla rutiner och sak-
naden kommer krypande efter kamraterna man delat allt med.  
Vi stöttar när det känns jobbigt och förenar kamrater, veteraner 
och likasinnade. Vårt nätverk sträcker sig över hela landet, och 
även bortom gränserna, för nya bekantskaper.

Vi ses och gör saker tillsammans, som vilka vänner som helst.
Skillnaden är det osynliga band som håller oss samman.  
Veteraner förstår varandra. Vi vet. Tillsammans går vi på före-
läsningar, tränar, umgås, går Veteranmarschen eller äter mid-
dag i goda vänners lag. Kravlöst, socialt och roligt. Precis som 
kamratskap bör vara.

Vi säljer Gula Bandet till förmån för Sveriges veteraner och 
svensk personal i utlandstjänst. Överskottet kommer veteranerna 
och deras anhöriga till del genom Kamrathjälpen.

Vi har engagerat oss sedan 1984, och vårt åtagande att värna 
om Sveriges alla veteraner upphör aldrig.

Vi förenar och stöttar svenska 
veteraner genom kamratskap, 
omtanke och medmänsklighet
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Uppsala

“Svensk veteran är den individ 
som vid något tillfälle genom-
fört internationell tjänst eller 
beredskap med uppgifter som 
har sanktionerats av världs-
samfundet och/eller svenska 
staten.”
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100 000
Ungefär 100 000 svenskar har gjort utlandstjänst.

De flesta kommer hem och återgår till vardagen, men
många saknar något från den unika tiden med internationell
tjänst. Några söker förståelse, andra söker kamrater, äventyr
och nya erfarenheter. Vissa har behov av ekonomiskt stöd

till rehabilitering, studier, resor och annat som ger
möjlighet till ett mer kvalitativt liv.

Som medlem hos oss tar man del av detta – och lite till.
Tillsammans ger vi våra veteraner det stöd de förtjänar.

Läs mer på www.sverigesveteranforbund.se

Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se


