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orsdagen den 30 mars fattade våra folkvalda i
Sveriges riksdag det smått historiska beslutet
angående Försvarsmaktens framtida organisa
tion. Beslutet är i enlighet med regeringens proposition
och försvarsutskottets betänkande. Försvarsmakten går
nu mot en helt ny imiktning och en kraftigt reducerad
organisation. Detta innebär i korthet att flygvapnets
organisation successivt kommer att reduceras till fyra
flottiljer med stridsflygdivisioner. För senare beslut före
slås att även Flygvapnets Uppsalaskolor, F 20, ska
avvecklas och då redan den l juli i år, varvid STRILS
och FBS överförs till Upplands flygflottilj, F 16. Vid
samma tidpunkt avvecklas de tre flygkommandostaberna
och Flygvapencentrum, som ersätts av ett Flygtaktiskt
kommando, FIK, inom den Operativa Insatsledningen,
OPIL.
Det känns vemodigt för oss alla och för några medför
besluten en mycket besvärlig situation. Det är dock kvar
ett antal ytterligare beslut, som måste fattas efter fortsatt
utredande . Framtida flygutbildning, FTK:s lokalisering
m m är ännu inte fastställt, trots behovet av snara beslut.
Det är inte bra.
Vi måste acceptera besluten, vad vi än tycker om dem.
Nu ligger korten och de måste vi godta. Vi kan dessutom
- om vi är obetänksamma - förvärra flygvapnets framtid
genom ett olämpligt agerande. Nu gäller det för oss alla
att utveckla den organisation som skall vara kvar.
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Mina tankar går till de kamrater, som nu ställs infor svåra
beslut. Flytta eller inte flytta? Vem ska jag vara lojal mot?
Hur ska framtiden bli for min familj och mig? Vad ska jag
satsa på nu?
Jag vill då återigen framhålla att for mig, i den grad jag
kan påverka, är omsorgen om flygvapnets personal det allra
viktigaste just nu. Detta är också överbefälhavarens uppfatt
ning. Nu gäller naturligtvis att gå från ord till handling. Jag
inser hur viktigt detta är. Utan vår kompetenta personal
avstawlar flygvapnets utveckling mot framtiden. Vi måste
verka for att finna gemensamma och bra lösningar. Vi behö
ver vår kompetenta personal kvar i flygvapnet!
Många ställer sig naturligtvis frågan - vad händer om
några år? Hur ser det ut då? Det finns inget svar på detta just
nu . Men vi måste acceptera att forändringar är framtidens
normalläge. Det spelar ingen roll i vilken bransch Du är verk
sam. Hela samhället präglas av forändringar vare sig vi vill
eller ej. I Dina överväganden for framtiden måste Du över
väga även detta.

Flygtaktiskt kommando, precis som vi foreslog. Genom den
politiska viljeinriktningen blir nu även flygvapnet en aktiv
del i den internationella satsningen.
När detta skrivs har övningen Focus 2000 avslutats. Det
var en glädje att se den hängivenhet och engagemang som
präglade övningen. Våra system - i princip hela FV 2000 
fungerade i allt väsentligt som tänkt. Verksamheten andades
framtidstro , vilket bådar gott for flygvapnets framtid. Jag
hoppas verkl.igen att Du också vill vara med i detta arbete.
•
Det finns en plats for de flesta av oss även i framtiden.

Riktig satsning
Givetvis innebär det nu tagna riksdagsbeslutet en hel del
positiva forändringar for oss i flygvapnet. Vår långsiktiga
satsning mot Flygvapnet 2000 visade sig vara rätt. Nu omin
riktas hela Försvarsmakten enligt motsvarande koncept. Vi
får som en del av detta en ledningsorganisation med ett
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