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FÖRBUNDET FÖR DE STUPADES ANHÖRIGA UPPRÄTTAR REGISTER ÖVER
KRIGSVÄRNLÖSA
Förbundet för de stupades anhöriga (Kaatuneitten Omaisten Liitto) gör en utredning av antalet nu levande så kallade krigsvärnlösa, dvs. barn som förlorade sina
föräldrar i våra krig. I vinter- och fortsättningskriget stupade sammanlagt över
90 000 soldater. Många av dem hade familj. Antalet krigsänkor var cirka 30 000
och omkring 50 000 barn blev krigsvärnlösa.
Förbundet för de stupades anhöriga har som mål att de krigsvärnlösa ska erkännas som den sista veterangenerationen. De har levt sina liv utan far, delvis också
utan mor, och förtjänar respekt. Förbundet anser det vara viktigt att man på motsvarande sätt som för de stupade, krigsänkorna, krigsinvaliderna och lottorna
även registrerar dem som miste sina föräldrar i krigen. Målet med registreringen
är ett erkännande av dem som berövades sina föräldrar. I detta syfte görs utredningen och den genomförs över hela landet med hjälp av de lokala föreningarna
för krigsvärnlösa eller krigsänkebarn. Registreringen förutsätter inte att man är
medlem i någon förening för krigsvärnlösa.
Förbundet för de stupades anhöriga har bett Kyrkostyrelsen sprida information
om registreringsprojektet till församlingarna, så att dessa kan förmedla informationen vidare till pensionärsgrupper och liknande.
Det är frivilligt för varje krigsvärnlös att registrera sig. Registret skapas utgående
från uppgifter som de krigsvärnlösa själva lämnar in. Material om registreringsprojektet finns på webbsidorna www.kolry.fi > Sotaorporekisteri och
www.sotaorvot.fi och på Finlands krigsänkebarns webbsidor på adressen
http://pp.kpnet.fi/hasse.andtbacka/krigsank.htm.
I detta sammanhang bör församlingarna beakta de föreskrifter som gäller utlämnande av uppgifter ur kyrkböcker. Vid utlämnande av uppgifter ur kyrkböcker
ska bestämmelserna i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) och personuppgiftslagen (523/1999) iakttas. Vid insamlingen av personuppgifter för registret över krigsvärnlösa är det inte
fråga om en sådan personmatrikel som avses i 17 § i personuppgiftslagen, för vilket uppgifter om nu levande krigsvärnlösa skulle kunna lämnas ut ur kyrkböckerna. Därför är det varje krigsvärnlös som själv fattar beslut om att lämna ut och
registrera uppgifter.
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