Militært Kristent Fellesskap

Oslo, 12. februar 2016
Kjære Forsvarssjef,
Styret i Militært kristent fellesskap (MKF) har merket seg den nye utgaven av Forsvarets
verdigrunnlag, gyldig fra 1. juni 2015. Verdigrunnlaget er etter vår oppfatning et meget viktig
dokument, av stor betydning for Forsvaret. Som du påpeker i verdigrunnlagets innledning er gode
verdier avgjørende for riktige avgjørelser, ikke minst når beslutninger må tas på svært kort tid.
Den alminnelige oppfatningen av hva som er rett og galt vil imidlertid ofte utvikle seg over tid.
Spesielt er dette tilfelle i stridssituasjoner, der historiske erfaringer viser at forståelsen av rett og
galt raskt kan utvikle seg i svært negativ retning som følge av påkjenningene personellet utsettes
for. Det er derfor etter vår oppfatning viktig at Forsvarets verdigrunnlag er forankret i de
uforanderlige verdier vårt samfunn er bygget på. Dette verdigrunnlaget fremkommer av
Grunnlovens § 2, som lyder: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne
Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.»
Verdigrunnlaget fra 2011 fastslo i Forsvarssjefens innledning at «Forsvarets verdier har sitt utspring i
Norges historiske og kulturelle grunnverdier, slik de kommer til uttrykk i samfunnets kristne og
humanistiske tradisjon. Disse verdiene gjenspeiles i internasjonale avtaler om menneskerettigheter
og folkerett». Tidligere verdigrunnlag hadde også tilsvarende formuleringer. Denne formuleringen
er i det gjeldende verdigrunnlaget erstattet med henvisninger til «viktige dyder i det norske
samfunnet», etterfulgt av henvisninger til den praksis Forsvarets personell etterlever.
Slik verdigrunnlaget nå foreligger, fremstår derfor demokrati, rettsstat og menneskerettigheter (jf.
Grunnloven) ikke som de verdier vi skal forsvare, men som selve verdigrunnlaget i seg selv. Dette er
etter vår oppfatning en betydelig svekkelse av Forsvarets verdigrunnlag. Implementeringsskrivet for
verdigrunnlaget datert 27. mai 2015 indikerer at teksten i verdigrunnlaget er videreført fra tidligere
versjon, men at «Intensjonen med å gi ut verdigrunnlaget i ny utforming er å videreføre det gode
innholdet samtidig som verdigrunnlaget gis en mer tidsriktig layout». Det kan derfor virke som
denne vesentlige endringen i verdigrunnlagets forankring ikke nødvendigvis var resultat av en
grundig vurdering, men kan ha vært en utilsiktet følgeeffekt av en redaksjonell oppdatering av
verdigrunnlagets innledning.
På denne bakgrunn vil vi anmode Forsvarssjefen om å ta inn igjen en direkte referanse til
Grunnlovens formuleringer om samfunnets verdigrunnlag ved neste revisjon av Forsvarets
verdigrunnlag.
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