
 

 

 

 
 

 

 
    Det talade ordet gäller! 

 

 

Tal av överbefälhavaren, general Sverker Göranson vid veterandagen i 

Stockholm den 29 april 2015 

 
Ers Majestät, ärade statsråd, veteraner, mina damer och herrar! 

 

Ungefär 500 mil söder om oss ligger Mali. Där finns nu nära 300 svenskar som under FN:s 

flagg ska bidra med att skapa fred och säkerhet i ett land i kris. Utmaningarna är många. Inte 

minst logistiskt och klimatmässigt. 

 

I Timbuktu i den norra delen av Mali där den svenska styrkan har sin bas regnar det i stort sett 

aldrig. Men när regnperioden pågår i den södra delen av landet stiger vattennivån i floden Niger 

även i norr, svämmar över och ger den näring som behövs för att djur och människor ska klara 

av att leva ett år till. 

 

Naturen är på så sätt fantastisk. Den ger en hjälpande hand precis i rätt tid och det vet de som 

lever där, på gränsen till den väldiga Saharaöknen. De vet inte exakt när vattnet kommer men de 

är helt trygga i att det gör det och det är därför de stannar kvar. 

 

Vi lever i en orolig värld. Där demokratin dagligen utmanas. Långt bort. Men också på nära 

håll. Försvarsmakten – och andra myndigheter som finns representerade här i dag – är alla delar 

av demokratins yttersta försvarare. De som står upp för de värnlösa på avlägsna platser runt om 

i världen. De som ser till att på hemmaplan skydda landets gränser. 

 

Under mina sex år som ÖB har jag haft förmånen att följa utvecklingen kring veteranarbetet. 

Med den nya lagstiftningen som kom får några år sedan i ryggen har vi tagit stora kliv i rätt 

riktning. Med en veterandag. Med veteranmonument. Med veteransamordnare på förbanden. 

Med ett utvecklat samarbete med veteranförbund och anhörigorganisationer, allt i akt och 

mening att ta vårt ansvar. Eller som Bruce Springsteen sjunger i en av mina favoritlåtar: ”We 

take care of our own”. Det goda arbetet ska fortsätta!  

 

Jag har själv tjänstgjort utomlands. Känt den där hemlängtan. Känt tristessen. Känt rädslan. 

Upplevt det värsta tänkbara – att kamrater stupat. Men jag har också upplevt en enorm glädje 

och kamratskap och den där känslan av att göra skillnad. Vi veteraner har all anledning att 

känna oss stolta. Dygnets alla timmar. Årets alla dagar. Men särskilt i dag när vi manifesterar 

vår gemenskap och våra samlade insatser.  

 

Ni är alla ambassadörer för Försvarsmakten. För Sverige. Oavsett om insatsen skett i ett 

brandhärjat Västmanland eller i en insats för fred, frihet och demokrati någon annanstans i 

världen.  

 

FÖRSVARSMAKTEN 
 ÖVERBEFÄLHAVAREN 

 



Och precis på samma sätt som vattnet i Niger stiger under regnperioden och fyller marken med 

näring. Precis så ska ni veteraner veta att vi finns här för att ge er den energi, den uppskattning 

och det stöd ni behöver. Före, under och efter er insats. 

Ni är alla ”the heroes of our time”. 

 

Tack! 

 

Sverker Göranson 

General  


