SVERIGES
18-ÅRINGAR
HAR FÅTT EN
VIKTIG UPPGIFT

9 Har du någon skada eller andra besvär i fotleder eller fötter?
Nej
Ja, men besvären är lindriga
Ja, jag har måttliga besvär
Ja, jag har svåra besvär

Källa: Beredskapsunderlaget 2011

DET HANDLAR OM
SVERIGES FÖRSVAR

Sverige har idag ett försvar som bygger på frivillighet istället för plikt.
Det har riksdagen beslutat och det innebär en förändring för Sveriges
ungdomar. Du känner kanske till det här, men vi tror att många 17- och
18-åringar inte gör det. Det här är en viktig fråga, men vi förstår att
mycket annat upptar ungdomarnas tid och tankar.
Det nya försvaret är frivilligt, men det finns en skyldighet och viktig
uppgift för 18-åringarna. Både killar och tjejer ska lämna uppgifter i
beredskapsunderlaget, som är ett frågeformulär på vår webbplats.
I den här broschyren berättar vi mer om 18-åringarnas viktiga uppgift,
att besvara frågorna i beredskapsunderlaget. Oavsett om du är förälder,
lärare eller ungdomsledare kan det var bra att känna till det här.

rna.

rate
28 Jag har trivts bra med skolkam
Stämmer helt
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls
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SÅ HÄR PÅVERKAR DEN
NYA PLIKTEN SVERIGES
18-ÅRINGAR

Numera söker man frivilligt till Försvarsmakten, men både tjejer och
killar är skyldiga att svara på frågorna i beredskapsunderlaget i samband
med att de fyller 18 år.
Anledningen är att det måste finnas en beredskap om regeringen
återinför skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret på grund av
faktorer i vår omvärld och en förändrad hotbild.
Beslutar regeringen att åter införa plikten gäller den lika för både
tjejer och killar.
De allra flesta 18-åringarna ska svara på frågorna i beredskapsunderlaget, men svenska medborgare som bor utomlands behöver inte göra
det. Inte heller om man har någon skada eller sjukdom som gör att man
inte kan komma i fråga för tjänstgöring eller om man är intagen för
psykiatrisk vård eller sluten ungdomsvård.

42 Jag är oftast lugn och
ha
Stämmer helt
Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt
Stämmer inte alls

rmonisk.
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Vad är beredskapsunderlaget?

Beredskapsunderlaget är det formulär som 18-åringarna fyller i på vår
webbplats rekryteringsmyndigheten.se. Det innehåller frågor om hälsa,
fysiska förutsättningar, personliga egenskaper, utbildning och fritidsintressen. För de flesta brukar det räcka med en kvart för att svara på
frågorna.
I samband med att ungdomarna fyller 18 år skickar vi ett brev till dem.
Breven skickas ut veckovis så det kan komma någon dag efter 18-årsdagen.
Brevet innehåller koder och information som ungdomarna behöver för
att kunna logga in på webbplatsen och lämna sina uppgifter.
Vad gör vi med personuppgifterna?
Vi använder ungdomarnas uppgifter för att bedöma om de ska kallas
till mönstring om skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret
införs igen. Eftersom vi har ansvar för ungdomarnas personuppgifter är
vi mycket noga med att uppgifterna behandlas korrekt och att ingen
obehörig kan ta del av dem. Det mesta är sekretessbelagt och efter två år
tar vi bort uppgifterna ur vårt system.
Den som fyllt i beredskapsunderlaget kan begära att få veta vilka
uppgifter Rekryteringsmyndigheten har om honom eller henne. Det går
också att begära att vi rättar, spärrar eller tar bort felaktiga uppgifter.

Oktober 2011. Tryckeri: Holmbergs i Malmö AB. Foto: Benjamin Goss.

Här finns
mer information
Vi hjälper gärna till och berättar mer om vad den nya plikten innebär
för Sveriges 18-åringar. Vill du ha fler exemplar av den här broschyren
så finns den att ladda ner från rekryteringsmyndigheten.se. En annan
webbplats med bra information är säkerhetspolitik.se
Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 80 Karlstad.
Telefon: 0771-24 40 00. E-post: exp@rekryteringsmyndigheten.se
Webbplats: rekryteringsmyndigheten.se

