Svar på skriftligt spörsmål SSS 92/2019 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att utvidga uppbåden
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 92/2019 rd undertecknat av riksdagsledamot Sari Essayah (kd), Sari Tanus (kd), Peter Östman (kd):
Med vilka åtgärder avser regeringen ingripa i den försvagade försvarsviljan och
är syftet med den brett sammansatta parlamentariska kommitté som införts i regeringsprogrammet även att utreda utvidgande av uppbåden som ett led i utvecklingen av den
allmänna värnplikten och uppfyllandet av försvarsskyldigheten?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Enligt en enkät som genomförts av Planeringskommissionen för försvarsinformation (PFI) har
försvarsviljan försvagats något. Även om enkätens tidsserie är lång, ska alltför snabba slutsatser
inte dras från enkätresultaten. Det är krävande att studera försvarsviljan med en fråga.
Försvarsförvaltningens centrala påverkanskanaler för att upprätthålla och utveckla försvarsviljan
är utbildning som ges till beväringar och reservister samt stöd för frivillig försvarsverksamhet.
Feedback som erhållits från dessa är fortfarande mycket positiva; beväringarnas försvarsvilja är
hög, reservisterna är nöjda med den utbildning som de fått och deltagarantalet i frivillig försvarsutbildning har ökat.
Försvarsförvaltningen utvecklar aktivt sin verksamhet. Utbildningen för värnpliktiga utvecklas i
enlighet med programmet ”Utbildning 2020” så att en meningsfull och individorienterad utbildning beaktas bättre än tidigare. Observationer från truppförband inom programmet ”Utbildning
2020” visar redan nu att programmet varit framgångsrikt. Vid Försvarshögskolan pågår forskningsprojektet ”TAHTO”, där ett bredare perspektiv på forskning om försvarsviljan eftersträvas.
Resultaten färdigställs nästa år.
Upprätthållande av försvarsviljan har även fastställts som ett mål i regeringsprogrammet, enligt
vilket en parlamentarisk kommitté börjar utreda möjligheterna att utveckla värnplikten. Detta beskriver regeringens allvarliga förhållningssätt till försvarsviljan och dess betydelse för ett trovärdigt försvar i Finland.
Syftet med den parlamentariska kommittén är att utreda möjligheterna att utveckla den allmänna
värnplikten och uppfyllandet av försvarsskyldigheten. Uppbåden är en del av denna helhet och
jag ser ingen anledning till att uppbåden inte skulle behandlas under kommittéarbetet.
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Den uppgift som i regeringsprogrammet getts den parlamentariska kommittén är en omfattande
helhet med en stark kontaktyta inte enbart till försvarsförvaltningen, utan till hela samhället. Utredningen för att utveckla värnplikten är viktig och en diskussion för att finna nya lösningar som
tjänar samhället är välkommen. Försvarsförvaltningen är redo för arbetet som ska påbörjas och
beredd att bidra till helheten med sin kunskap och stöd för att bedöma konsekvenserna av olika
alternativ.
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Försvarsminister Antti Kaikkonen

