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עתירה של ארבע חיילות אמריקאיות צפויה לחולל
שינוי היסטורי בארה"ב עד  2016עתידים להיפתח
 230אלף משרות קרביות לנשים ,מגדודי החי"ר ועד
היחידות המובחרות של המרינס איך ישפיע המהלך
על הצבא החזק בעולם ,ומה זה אומר עלינו בישראל?
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יולי  ,2009אפגניסטן.

מייג'ור מרי ג'נינגס
הייגר ,טייסת
לשעבר בצבא
ארה"ב" :למדתי
שמי שאומר שנשים
לא יכולות להיות
לוחמות ,אי־אפשר
לשנות את דעתו.
זו אמונה עמוקה
שטבועה בו .הדרך
היחידה היא פשוט
להמשיך בדרך
שלך .בין אם זה
להציל את החיים
שלו בזמן אמת,
או לחטוף כדור
מול הפנים שלו
ולהמשיך הלאה"

שני מסוקים של חיל האוויר האמריקאי
טסים מעל הארץ המדממת ,במטרה להציל
שלושה חיילים שנפצעו כשעלו על מטען.
כשהם נוחתים בנקודה ,צפונית לעיר קנדהאר,
כוחות הטליבאן כבר מחכים להם .צרור יריות
חודר את השמשה הקדמית של תא הטייס ,ואחד
הקליעים מתפצל לעשרות חתיכות שפוגעות
בזרוע ובירך הימנית של טייסת המסוק ,מייג'ור
מרי ג'נינגס הייגר .דם ניגר על רצפת המסוק.
הצוות מחליט לסגת ,אבל הייגר מסרבת לה־
תפנות ומשכנעת אותם לחזור ולהשלים את
המשימה“ .כשאמרתי להם שהפציעה שלי לא
תפריע לי למלא את המחויבות שלי ,הם כיבדו
את המילה שלי" ,מספרת הטייסת בראיון מיוחד
מביתה שבטקסס .היא המשיכה לתפקד עם יד
אחת ורגל אחת“ .לא פחדתי ,רק רציתי לוודא
שהחיילים הפצועים לא יישארו מאחור" ,היא
מסבירה ,ומתקשה להסביר את התחושה באותם
רגעים מתוחים“ .לא הרגשתי שום דבר באותו
רגע .פעלתי מתוך אינסטינקט שבנוי מניסיון
ואימונים רבים .אני מניחה שזה כן פגע בכולנו
כשחזרנו באותו לילה לבסיס והבנו כמה קרובים
היינו להיהרג ,אבל אנחנו לא מדברים על דב־
רים כאלה" ,היא אומרת ומוסיפה בצחקוק עדין,
“אנחנו בעיקר מדברים על איך הסיפור עוזר
לחבר'ה להצליח עם נשים בבארים".
המסוק חזר לנקודה בפעם השנייה .הצוות
העלה את הפצועים ,אולם רגע לפני שהמריאו
חזרה ,האויב הכין להם הפתעה נוספת – מקלע
כבד שריסס את המסוק מזנב ועד חרטום“ .הצלחנו
לטוס אל מחוץ לטווח האש אבל הדלק דלף כמו
ממטרה ,והיינו חייבים לנחות" ,מספרת הטייסת.
עם יד פצועה היא הצליחה למנוע מהמנוע לה־
כבות והאירוע הסתיים בהתרסקות רכה כשלושה
קילומטרים משם“ .אחרי  20דקות חילצו אותנו
וחזרנו לבסיס" ,היא משלימה את הסיפור שנגמר
כשכולם שבו בשלום .על הפעילות הזאת הייגר
קיבלה שני עיטורים צבאיים ,אולם כמה שנים
לאחר מכן ,כשביקשה להתקדם ולמלא תפקיד
של קצינת סיוע אווירי לכוחות קרקעיים ,עמד
בפניה סירוב חד־משמעי“ .הוכחתי שאני מסוגלת
לפעול בנסיבות קשות .הוכחתי את כושר השי־
פוט שלי ,את הרוגע ,את רוח הלחימה שלי" ,היא
מציינת בכעס“ .למרות המדליות ,למרות הכול,
אסרו עליי אפילו להגיש בקשה לתפקיד שתפור
עליי .למה? כי אני אישה".

צעד משמעותי

נכון להיום ,כמעט  240אלף משרות בצבא
האמריקאי סגורות בפני נשים .מדובר בתפ־
קידים קרביים בחיל הרגלים ,בשריון ,בהנדסה
קרבית וביחידות ארטילריה ,לצד משרות בחיל
הנחתים וביחידות המיוחדות .הנתון הזה ,לצד
חוויותיה האישיות ,שכנעו את הייגר ושלוש
לוחמות אמריקאיות נוספות ,לתבוע את משרד
ההגנה על בסיס אפליה .התביעה שהוגשה בנו־
במבר  2012בשם ארגון “האיחוד האמריקאי
לחירויות האזרח" ( ,)ACLUקראה להסיר את
כל המגבלות על שירות נשים ביחידות קר־
ביות .התביעה עמדה במרכזו של שיח ציבורי
ער ,הציפה את שאלת מיקומן של הנשים בח־
זית ,ולבסוף הפכה לאחד הגורמים שהשפיעו
על ההחלטה התקדימית של הפנטגון שהתק־
בלה בינואר האחרון – הסרת האיסור על שי־
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רות נשים בתפקידים קרביים בצבא ארה"ב .שר
ההגנה האמריקאי לשעבר ,ליאון פאנטה ,קבע
כי עד  2016ייפתחו  230אלף משרות לנשים,
ביניהן גם תפקידים בסיירות המובחרות ביותר.
נכון לנתונים שפורסמו ב־ ,2011נשים מהוות
 14.6אחוז מכלל הכוחות הסדירים בארה"ב,
עובדה שמציבה את הצבא האמריקאי כאחד
ממקומות העבודה המפלים ביותר בארה"ב.
שיעור ההשתתפות הגבוה ביותר נמצא בחיל
האוויר ועומד על  19.1אחוז ,בעוד הנמוך
ביותר הוא בקרב הנחתים ,שם הוא עומד על
 6.8אחוזים בלבד .אולם למרות מספרן הקטן,
נשים בצבא ארה"ב נמצאות בחזית כבר שנים,
מבצעות משימות שטח מורכבות ,נפצעות ונה־
רגות .הן אינן מהוות נוף חריג במקומות כמו
אפגניסטן ועיראק ,שם הן משרתות כתף אל
כתף עם הלוחמים הגברים כתומכות לחימה.
בשתי המדינות בהן חזית הלחימה מעורפלת,
גם ההבדל בין לוחם לתומך לחימה אינו חד־
משמעי ,וההוכחה לכך הן  130הנשים שנהרגו
עד היום במלחמה באפגניסטן ובעיראק ,בלי
לקבל את ההכרה המגיעה להן“ .באפגניסטן
יש יחידת קישור לאוכלוסייה שמורכבת מנשים

"הרבה נשים הן לוחמות חזקות" .חיילת אמריקאית באפגניסטן  //צילום :רויטרס

בלבד .למרות שהן פועלות בלב האוכלוסייה
המקומית ,מבצעות סריקות אחרי נשק ולא פעם
מגיעות למגע עם האויב ,הן לא מוכרות כלו־
חמות" ,מדגימה הייגר את העוול" .הגשתי את
התביעה נגד שר ההגנה ,כי לי נמאס להציל גב־
רים ונשים פצועים משדה הקרב ,בזמן שנשים
לא נחשבות כאילו היו שם בכלל".
כמו הייגר ,גם קפטן זואי בדל ,אחת מארבע
הלוחמות העותרות ,פרשה לפני שנה מתפקידה
בחיל הים .היא שירתה כארבע שנים בשירות
פעיל ,בהן נשלחה פעמיים לאפגניסטן ופיקדה על
צוות נשים שביצע סיורים יחד עם יחידות חי"ר.
“עזבתי בעיקר כי הרגשתי שהמדיניות בצבא מג־
בילה את האפשרויות שלי" ,היא מסבירה בראיון
שפורסם בכלי התקשורת האמריקאיים“ .נמדדתי
לא על פי הכישורים וההישגים ,אלא על פי המג־
דר שלי ,למרות שהצבא הוא המקום האחרון שבו
אתה צריך להיות מופלה בגלל מינך".
כבר כעת ברור שההחלטה התקדימית של
הפנטגון ,גם אם תצא לפועל כמתוכנן ,תאלץ
להתמודד עם הרבה ביקורת ודעות קדומות.
“כבר בקורס טיס היה לי מדריך שכל הזמן
הכשיל אותי ,למרות שהייתי מהטובים בצ־

וות" ,נזכרת הייגר“ .כששאלתי אותו למה הוא
עושה את זה ,הוא הודה שלדעתו נשים לא צרי־
כות להיות טייסות" ,היא מספרת בקול שקט.
כשהיא נשאלת על הרוגע בו היא מתארת את
הסיפור המקומם היא משיבה בביטחון“ :למדתי
שמי שאומר שנשים לא יכולות להיות לוחמות,
אי־אפשר לשנות את דעתו .זו אמונה עמוקה
שטבועה בו .הדרך היחידה היא פשוט להמשיך
בדרך שלך .בין אם זה להציל את החיים שלו
בזמן אמת ,או לחטוף כדור מול הפנים שלו
ולהמשיך הלאה" ,היא אומרת בטון בלתי מת־
פשר“ .יש בי אכזבה שהשנה היא  2013ועדיין
יש כאלה שאומרים לנשים שהן לא מסוגלות
לעשות משהו רק בגלל מינן ,אבל אני שמחה
ונפעמת שסוף סוף נעשה פה צעד משמעותי".

הימים של רמבו חלפו

ביוני האחרון פורסמו התוכניות הראשוניות
לשילוב נשים בתפקידי לוחמה .כבר בימים אלה
עובדים בפנטגון על פיתוח מבחנים ניטרליים
מבחינה מגדרית אשר נשים וגברים כאחד יצ־
טרכו לעבור כדי להיכנס ליחידה לוחמת .חיל
הנחתים כבר פיתח חמישה מבדקים מהסוג הזה,

וכ־ 400גברים ונשים צפויים לגשת אליהם עוד
השנה .הבדיקות יכללו בין השאר הרמת פגזי
ארטילריה ,וטיפוס על קירות.
כמו כן ,בימים אלה פותח הצי האמריקאי תפ־
קידים לנשים בכוח הנהרות ,שעוסק בפעילות בי־
טחונית בנהרות ואזורי החוף .כבר בחודש שעבר
החלו להכשיר נשים במטרה להקצותן ליחידות
באוקטובר הבא .במארס תיפתח יחידת תותחי
השדה בפני נשים ,ומשרות ביחידות החי"ר והשריון
ייפתחו לא יאוחר מספטמבר  .2015במארס 2016
יתחילו לשלב נשים באימוני קומנדו ימיים ,כאשר
אוקטוב ר  2015הוצב כמועד שבו נשים יוכלו לה�ת
חיל את הטירונות המיועדת לתפקידים אלה.
במשרות קרביות אחרות עדיין נדרש מחקר
גם בהיבטים הבסיסיים ביותר כמו לינה ,צורכי
פרטיות וכדומה .בצבא מנסים בימים אלה לקבוע
את העלות של פתיחת תפקידים מסוימים בפני
נשים ,במיוחד בתחום הימי .בהרבה מאוד ספי־
נות וצוללות אין מתקנים הולמים העונים לצורכי
הפרטיות של נשים ,ויהיה צורך לערוך בהם שי־
נויים משמעותיים“ .אני ממשיך להאמין שאנחנו
נשמור על האמון והביטחון של העם האמריקאי
על ידי פתיחת תפקידים לנשים" ,אמר לאח־
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קפטן זואי בדל,
קצינה לשעבר
בצי האמריקאי:
"עזבתי את הצבא
בעיקר כי הרגשתי
שהמדיניות מגבילה
את האפשרויות
שלי .נמדדתי לא
על פי הכישורים
וההישגים ,אלא
על פי המגדר שלי,
למרות שהצבא הוא
המקום האחרון שבו
אתה צריך להיות
מופלה בגלל מינך"
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משרתות כתף אל כתף עם הלוחמים .תומכות לחימה בצבא האמריקאי  //צילום :רויטרס

רונה שר ההגנה הנוכחי ,צ'אק הייגל“ .אנחנו
נעשה את זה תוך הקפדה על כך שכל מי שנכנס
לתפקידים שנפתחו לאחרונה ,יכול לעמוד בסו
טנדרטים המקצועיים הנדרשים כדי לשמור על
יכולת הלחימה שלנו".
גורמים בצבא האמריקאי מעריכים שכוו
חות מבצעיים מיוחדים צפויים להיות הפופולו
ריים ביותר מבחינת ביקוש .בפיקוד המבצעים
המיוחדים ישנן ־כו 15,500משרות שכרגע סג�ו
רות בפני נשים .מפקד הפיקוד ,גנרל ארבעה כוו
כבים בנט סקוליק ,סיפר כי לאחרונה נעשה סקר
בקרב חיילי הפיקוד שמטרתו לקבוע את עמדוו
תיהם של החיילים לגבי שילוב הנשים ,והדגיש
כי “הימים של רמבו חלפו".
האמירה של סקוליק מתייחסת במידה רבה
לתגובות הצוננות לו זוכה צעד השילוב בקרב
חלק מהציבור האמריקאי ,בעיקר באגף השמרני
של המפה הפוליטית .אחת הטענות המרכזיות של
המסתייגים משילוב נשים ביחידות קרביות ,היא
החשש מעלייה חדה במקרי ההטרדות המיניות
בצבא ארה"ב .כבר היום מדובר באחד הנושאים
הבעייתיים ביותר בצבא האמריקאי – דוח של הפו
נטגון שהתפרסם במאי האחרון הצביע על עלייה
של  35אחוז בתקיפות המיניות בשנת  .2012לפי
הערכות ,מדובר ב־ 26אלף נשים וגברים שהותקפו
מינית .יש מי שחושש שהמספר הזה עלול לגדול
אם נשים ישולבו בתפקידים קרביים“ .זו טענה עם
כשל מוסרי בתוך עצמה" ,מזדעק סא"ל (מיל') ד"ר
זאב לרר ,מומחה בתחום הסוציולוגיה של מגדר
ואתניות בצבא“ .תדירו את ההטרדה ,לא את הנו
שים" .הייגר מצדה טוענת כי שילוב נשים ביחידות
קרביות דווקא יגרום לתופעה הפוכה“ .בכל תרבות
שמגינה על נשים בכוח ובניגוד לרצונן ,קיים שיעור
גבוה של אלימות במשפחה נגד נשים ,בשל חוסר
כבוד לנשים" .היא מצהירה" .התפיסה שגברים לוו
חמים ועל נשים לתמוך בהם היא שאשמה במצב".
טענה נוספת של המתנגדים היא שבמהלך
קרב ,גברים ירצו להגן על הנשים ולא יילחמו

כראוי“ .הניסיון שלי מפריך את הטיעון הזה",
עונה על כך הייגר“ .לא היו גברים שסיכנו את
עצמם כדי להגן עליי .למרות שנפצעתי ,נשארו
תי במאבק ,סירבתי לקבל טיפול רפואי ונלחמתי
בדיוק כמו כל אחד בצוות שלי .רוח הלחימה אולי
יותר שכיחה אצל גברים ,אך אינה בלעדית להם.
יש הרבה נשים שהן לוחמות חזקות".

גולני שלה?

אף על פי שעיקר הוויכוח סביב שילוב נשים
בצבא ארה"ב מתקיים בבית־המשפט ובתקשוו
רת ,אסור לשכוח את ההשפעות שלו על שדה
הקרב האמיתי .אלה שתומכים בשילוב מזכירים
שוב ושוב שהרצון לשלב נשים בתפקידי לוחמה
נובע לא רק מהכוונה להעניק שוויון הזדמנויות
– מדובר בצורך מבצעי לכל דבר של הצבא,
שסובל ממחסור חמור בכוח אדם“ .הצבא האמו
ריקאי לחץ כל הזמן על הקונגרס לפתוח תפקיו
דים לנשים ,פשוט כי הם צריכים אותן" ,מסביר
ד"ר לרר“ .הצורך היה קיים ,לכן מהרגע שהנשיא
אובמה החליף את בוש השמרני ,היה ברור שזה
רק עניין של זמן .זה מוכיח שבמדינה דמוקרטית
אי־אפשר להגן על מצב קיים שבו במוסד כל כך
גדול תהיה מדיניות גורפת של אפליה".
נראה כי גם החשש מכך ששילוב נשים יוריד
את רף הכושר הגופני הנדרש ,אינו עומד כיום
במבחן המציאות“ .מדובר בהבדלי ממוצעים
בלבד" ,אומר ד"ר לרר“ .בדיוק כמו שיש גבו
רים שלא יכולים פיזית לעבור את הקיר ,כך
יש נשים שיכולות .אולי האחוז לא גבוה ,אבל
אני מעריך שהוא ילך ויגדל ברגע שיפתחו
את התפקידים הקרביים לנשים ,ויהיו נשים
שיוכיחו שהן יכולות לעמוד במשימה בדיוק
כמו גברים" .מחקר של ענף מוקד הידע המגדרי
(ממ"ד) ביוהל"ן ,שהתבצע ב־ ,2006מחזק את
טענתו של לרר ואף קובע יתרון ממוצע לנשים
בגמישות ,משמעת מבצעית ,ירידה לפרטים,
תכנון וגם בתחום הרובאות והצליפה .הנתונים

נשות העולם

מצבן של נשים בחמישה צבאות
מסביב לגלובוס

בצבא אוסטרליה נשים מהוות
כ־ 13.8אחוז מהכוח הקבוע של הצבא,
נכון לשנת  84 .2011אחוז מכלל המשרות
בצבא פתוחות בפני נשים .בספטמבר 2011
הודיע שר ההגנה האוסטרלי כי נשים רבות
יותר ישרתו בתפקידים קרביים בחזית עד
שנת  .2016נשים מהוות  6.8אחוזים מבעלי
הדרגות הגבוהות (קולונל ומעלה).

"יש תפקידים שאישה יכולה לעשות אפילו יותר טוב" .חיילות ב"קרקל"  //צילום :ליאור עפרון

האלה ,לצד המהלך האמריקאי ,מעלים פעם נו־
ספת את שאלת שילוב הנשים ביחידות קרביות
בישראל“ .בעיניי יש שלושה פרמטרים לשירות
נשים בצה"ל" ,אמר הרמטכ"ל לפני שלושה חו־
דשים במפגש עם עתודאים“ .ההיבט הראשון –
האם אפשר לעמוד במשימה המבצעית? ההיבט
השני  -האם אפשר לעבוד בסביבה המבצעית
שבתוכה אתה פועל? והשלישי  -האם זה יכול
להיות בהיקפים הנדרשים? אני לא חושב שיכו־
לה להיות פלוגת לוחמות של נשים בגולני .לצד
זה ,אין בעיה שאישה תהיה טייסת קרב".
במבט על המספרים היום ,שיעור הנשים
בצה"ל גבוה פי  2.3אחוזים מייצוגן של נשים
בצבא האמריקאי והוא עומד על  34אחוז מכלל
המשרתים .מדובר בצבא היחיד בעולם ,מלבד
צבא צ'אד ,שגיוס נשים בו הוא בגדר חובה.
בשנת  ,2000בעקבות הגשת הבג"ץ על ידי אליס
מילר ,הצטרף סעיף לחוק שירות הביטחון שקבע
כי כל התפקידים בצבא פתוחים בפני נשים אלא
אם כן אופיו ומהותו של התפקיד לא מתאים.
מאז צומצם אחוז התפקידים הסגורים עד למ־
ספרו כיום ,וניתן היה לראות נשים שפרצו דרך
והשתלבו במערכי הלחימה השונים :טייסות,
חובלות ,לוחמות ב"סנפיר" ,חילוץ והצלה,
איסוף קרבי ,עוקץ ,תותחנים ,לוחמה אלקטרו־
נית ,מג"ב ,הגנה אווירית וכמובן לוחמות בגדוד
“קרקל" .כשמונה אחוזים בלבד מהתפקידים
סגורים כיום בפני נשים ,שמהווים את מירב
היחידות הלוחמות והסיירות המיוחדות“ .מבחי־
נה חוקית הקדמנו את האמריקאים" ,אומר רע"ן
ממ"ד ביוהל"ן ,סא"ל אריאל ויינר ,הגבר היחיד
שמשרת שם כקצין“ .לכן לאחרונה הם אפילו
פנו אלינו וביקשו ללמוד מאיתנו איך עושים את
זה .אבל בפועל ,יש במרחב הלחימה האמריקאי
נשים רבות משרתות כתומכות לחימה ,בעוד לנו
יש כברת דרך לעשות בנושא".
כמו באמריקה ,גם צה"ל סובל ממחסור בכוח
אדם ביחידות הקרביות ,מכסות שיכול להיות

שבעתיד ימולאו על ידי נשים“ .יש מחסור
בחיילים בשנים האחרונות ,ולנוכח זה יש לנו
מטרה ברורה  -להעלות את אחוז הנשים הלו־
חמות" ,אומר סא"ל ויינר“ .מרכזיותו של מרחב
הלחימה כמימד העיקרי הולכת ויורדת ,וזה ללא
ספק יתרום לשילובן של נשים בעתיד".
“אני בדעה שצריך לפתוח את כל התפקידים
לנשים ,כולל שילוב מלא של נשים ביחידות
הלוחמות" ,אומר ח"כ רא"ל (מיל') שאול מופז,
חבר ועדת חוץ והביטחון של הכנסת ,שכיהן
בעבר כשר הביטחון .בתקופתו כרמטכ"ל בשנים
2002־ 1998נעשה המהפך הגדול בתחום הנשים
בצבא ,שהחל בהגשת הבג"ץ על ידי אליס מילר
שפתח את קורס הטיס לנשים .באותה תקופה
הוכשרו הטייסת והחובלת הראשונה ,בוטל חיל
הנשים והוחלף ביוהל"ן ,ונפתח גדוד “קרקל",
גדוד החי"ר הראשון הכולל לוחמות“ .אני
חושב חד־משמעית שצריך לתת לנשים לשרת
ביחידות קרביות לטובת מדינת ישראל" ,הוא
מדגיש“ .במסגרות הלוחמות כמו גולני וצנח־
נים ,למשל ,בגלל סביבת העבודה זה עוד ייקח
זמן ,אבל אני מאמין שיגיע היום שגם שם נשים
ייקחו חלק .אין תפקיד בצה"ל שאישה לא יכו־
לה לעשות ויש תפקידים שאישה יכולה לע־
שות אפילו יותר טוב .ברגע שהדלת הזו נפרצה
ונשים יכולות להגיע לתפקידים בכירים ,אני
מאמין שהן יגיעו לכל מקום בצבא".
בעוד הדיון לגבי שילוב נשים ביחידות קר־
ביות רחוק מסיומו ,לכולם ברור שכמו במקרה
האמריקאי ,גם בישראל הציבור יצטרך לקחת
חלק בהחלטה“ .גם בארץ זו צריכה להיות
הכרעה חברתית של הכנסת או של בג"ץ .זה
לא צריך לבוא מתוך הצבא" ,מציין ד"ר לרר,
וסא"ל ויינר מוסיף“ :תפקידים שנחשבו גבריים
בעבר ,מאוישים היום על ידי נשים .גם במערך
הטכנולוגי וגם במערך הלחימה .עוד מוקדם
לנבא את זה ,אבל בהנחה שהווקטור הזה ימשיך
להתקדם ,אולי עוד נראה לוחמות בגולני".

שנת  2000שינתה את מעמדן של
הנשים לא רק בצה"ל .בעקבות תביעה
משפטית שהגישה טנג'ה קרייל ,אליס
מילר הגרמנייה שרצתה להיות טכנאית
טנקים ,הותר לגייס נשים לכלל התפקידים
בצבא הגרמני .מ־ 2001החלו להתגייס
נשים לתפקידים קרביים והיום הן משרתות
על ספינות ,מטוסי קרב וביחידות חי"ר
מיוחדות ,ללא כל הגבלה.

בצבא הבריטי נשים מהוות  8.8אחוזים
מכוח האדם .עדיין מוטלות הגבלות על
שירות נשים במערך הלוחם ,אך הן לוקחות
חלק ביחידות החי"ר ,שריון ,קומנדו ,צוללות
ובכוחות המיוחדים .ב־ ,2007כאשר חיילת
אמריקאית נפלה בשבי משמרות המהפכה
האיראניות ,התעורר דיון ציבורי בממלכה
המאוחדת ,שהציב סימני שאלה לגבי מקומן
של נשים ואמהות בצבא.

נשים יכולות לבצע כל תפקיד בצבא הולנד
מאז שנות ה־( 80הצוללות והמרינס נפתחו
בפני נשים בעשור האחרון) .בפועל נשים
מהוות רק עשרה אחוזים מכוח האדם
הצבאי ,ואחוז הנשירה בזמן הטירונות גבוה,
כמו גם אחוז העזיבה בקרב נשים בנות
 .35-30לאור זאת ,ייצוג הנשים בדרגות
הקצונה זעום.

בצבא שוודיה ,נכון לשנת ,2010
משרתות כ־ 1,050נשים ,מתוכן 500
קצינות המהוות  5.2אחוזים מסגל הקצונה,
 227חיילות סדירות שהן שישה אחוזים
מהכוח הסדיר ועוד  329חיילות במילואים,
שהן כ־ 20אחוז מכלל אנשי הצבא.
נשים בצבא שוודיה יכולות לשרת בכלל
התפקידים ,והם אף מתגאים בשתי
נשים בדרגת קולונל.
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