Svenskt Veterancenter – en angelägenhet för alla

Svenskt Veterancenter
EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA

BAKGRUND
MÅLBILDEN
Svenska män och kvinnor har under lång tid i olika
sammanhang ställt upp för utsatta människor runt om
i världen. De har gjort det frivilligt men på uppdrag av
svenska staten eller för olika frivilligorganisationer.
De har på olika sätt hjälpt människor som blivit offer
för krig, sjukdomar och naturkatastrofer.
När de kommit hem har en del burit på trauma från
sina upplevelser, en del har dessutom fått fysiska men,
och vissa har omkommit. De själva och deras anhöriga,
har historiskt själva fått hantera detta.
Mycket har gjorts genom åren, men det är först i
modern tid som frågan om ansvar och omhändertagande
har hamnat på agendan.
Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne och Sveriges
Veteranförbund Fredsbaskrarna anser att ett svenskt
veterancenter behövs för att i framtiden säkra ett väl
omhändertagande av alla de kvinnor och män som
behöver vård och stöd efter en utlandsmission.

Vad är ett svenskt
veterancenter?
Ett veterancenter kan finnas på en eller flera platser,
gärna i herrgårdsmiljö på landet med nära och bra
kommunikationer, där följande kan erbjudas:

•
•
•
•
•
•

Evidensbaserad vård av psykiska trauman
Rehab
Kamratstöd
Hjälp med att hitta ”rätt” kontaktvägar
Utbildning, kurser, opinion
Kompetenscentra

?

MÅLBILDEN
Veterancentret är avsett för alla veteraner, ej enbart
militära. Veterancentret ska inte ersätta dagens situation
med olika stödgrupper – dessa måste finnas kvar.

• Om ca 5 år ha ett fullt utbyggt centra med ca 40-50
hel/deltidsanställd sjukvårdspersonal (läkare, sköterskor, psykologer, terapeuter), administratörer.

För vem?

• Kapaciteten bör vara att kunna härbärgera ca 50
boende kortare eller längre tid samt över tid kunna
genomföra kurser/aktiviteter för veteraner och
deras närstående.

Veterancentret är avsett för alla veteraner oavsett myndighet, från Försvaret, Polisen, Tullen och MSB med
flera. Veterancentret ska inte ersätta befintliga verksamheter, stödgrupper och arbete.
Veterancentret är politiskt och religiöst obundet.

• Över tid bilda opinion för veteraner, säkerställa
finansiering.
• Bedriva forskning runt veteranrelaterade frågor
(forskningen dock knuten till lärosäte).
• Vara ett kompetenscentra för den vanliga vården
i veteranrelaterade frågor/problem.

ARBETSGRUPP

• En arbetsgrupp om 2-3 personer på heltid bildas,
med möjlighet att knyta kontakter till extern expertis. Gruppen finansieras av näringslivet och enskilda
välgörare.
• Arbetsgruppen leds av en styrgrupp, där representanter för näringslivet ska vara representerade.
• Styrgruppen utnyttjar sina kontaktytor för att hjälpa
arbetsgruppen att komma framåt.
• Arbetsgruppen bildas och ska vara klar att sätta
igång under hösten 2015.

FINANSIERING
• Intäktsfinansiering (de myndigheter, organisationer
som skickar personer betalar avgift/person och utö
var sitt personalansvar genom att ta kostnaden och
överlåta behandlingen till centrat.
• Statens roll (underlätta myndighetskontakter, på
sikt avdela vissa medel.
• Driften (medel från näringslivet,
långsiktigt engagemang
krävs. Beräknad drift
ca 40 msek/år.
• Platsen (donation, långlån,
hyra till lågt pris).

§

ARBETSGRUPPENS
UPPGIFTER:
• Reda ut juridiska frågor (lagrum).

• Arbeta fram ett detaljerat förslag till hur centrat
ska vara organiserat, bemannat och dess uppgifter.
• Hitta och säkra platsen för centrat.

• Styrelse- och organisationsform ska fastställas.
• Samla in medel för utveckling och drift.
• Opinionsbilda ”Nationell insamling”

VÄGEN FRAMÅT
För att projektet ska vara möjligt att genomföra krävs engagemang från näringslivet, frivilliga, veteraner,
staten. Alla goda krafter som finns idag behöver samordnas.
• Vill ni vara med?
• Vilka är era förutsättningar?
• På vilket sätt kan ni bidra?

VILL DU VETA MER?

Vi kommer att delta i Almedalen 1-3 juli – Kom dit!

Kontakta:

Hösten 2015 arrangerar Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne i samarbete med Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna en seminariedag under temat ”Hur ser ett svenskt veterancentrum ut?” – Kom dit!

Anders Ramnerup, Sveriges Veteranförbund
Mail: anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se
www.sverigesveteranforbund.se

Hösten 2015 måste en arbetsgrupp finnas och börja jobba – vill ni bidra?

Initiativtagare:
STIFTELSEN
JESPER LINDBLOMS MINNE

