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Samhällets behov av kvalificerad arbetskraft har ökat. Flygvapnets perso
nal är genom vår tjänsts tekniska karaktär efterfrågad med tanke på dagens
samhällsstruktur. Detta ställer stora krav på flygvapnets sätt att rekrytera
och förmåga att behålla sin personal.
En utvecklad och ständig vårdnad om personalen är nödvändig för att
skapa trivsel och förtroende för vår verksamhet. Vi måste därför föra en
konsekvent personalpolitik med respekt för individens krav på förståelse
och rättvisa så långt tjänstens natur medger det.
Tjänsten inom flygvapnet måste medge goda levnadsomständigheter och
arbetsförhållanden . Vissa faktorer kan vi ej påverka (t ex bostadsmarkna
den), men där så är möjligt bör flygvapnet satsa mera på förbättringar.
Kraftig underbemanning inom olika tjänsteområden måste undvikas, frågan
om trivsammare och ändamålsenligare arbetslokaler och mässar måste re
das upp.
Genom den nya tjänstemannaiagen med tillhörande avtal har personal
organisationerna fått bättre möjligheter att hävda sina anspråk. Personalens
och arbetsgivarens (chefen för flygvapnet) önskemål sammanfaller ofta,
vilket innebär att personalen kan få stöd i frågor rörande arbetsförhållanden,
löner m m.
Den civila luftfartens expansion drabbar flygvapnet f n mycket hårt. Re
kryteringen från flygvapnet sker utan hänsyn. Den personal som söker över
från flygvapnet tilltalas av kommande högre löner, relativt låg arbetsbörda
och verksamhetens internationella karaktär.
Chefen för flygvapnet har dels vid upprepade tillfällen begärt statsmakter
nas stöd för att kunna behålla den på krigsflygplan väl utbildade personalen,
samtidigt som den civila luftfartens behov tillgodoses genom en annan form
för rekrytering - dels begärt att avtalsverket skall pröva flygande persona
lens lönesituation.
Personalen i flygvapnet är av hög kvalitet. Lojaliteten med yrket och vap
net - idealiteten - är kanske icke lika självklar nu som förr. Detta torde
bero på utvecklingen inom hela vårt samhälle och är ett faktum att handla
efter.
Följande teser kan dock fortfarande gälla för våra värderingar:
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Vi är alla medlemmar i en gemenskap, där förtroende och kamratskap
sätts högt.
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Vårt flygvapen har gott anseende, även internationellt.
Vårt arbete är intressant och stimulerande genom att det fortlöpande
följer med i teknikens utveckling.
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