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Dansk sikkerhed styrker vor velfærd …
Soldaterforeningernes opmærksomhed henledes på, at Folk & Forsvar på sin hjemmeside har sat fokus på det kommende

FORSVARSFORLIG

2009

Klik på dette link: http://www.folkogforsvar.dk/fokus/
Folk & Forsvar arrangerer i de næste måneder i alt 12 regionale debatmøder om fremtidens for-

svar.

De enkelte arrangementer opdateres, så snart de er tilrettelagt, på hjemmesidens afsnit om aktiviteter.
Klik på dette link: http://www.folkogforsvar.dk/aktiviteter/
nale område! –

– og deltag i debatten på mødet i dit regio-

Alle er velkomne på debatmøderne!

Præsidenten orienterer …
Jeg skal denne gang ikke berette nyt om vore mange projekter, kun understrege,
at de alle stadig følger den linje, der er lagt. Man vil således snart kunne bruge
den nye hjemmeside, og forhåbentlig kan vi snart spille ud med de indledende
tanker om vores bidrag til ”væresteder”.
Jeg kan dog ikke lade være at nævne de seneste dages beretninger i pressen,
hvor der fokuseres på de problemer, børn til udsendte har. Siden omtalen tror jeg
mere end ti af kammeraterne fra forskellige foreninger har ringet og spurgt, om
børn er omfattet af det projekt, vi har i støbeskeen for ”væresteder”, og mange af
dem er samtidig kommet med forslag til, hvordan vi kunne træde til og støtte på dette område. For mig
viser det kun, at den beslutning, der er taget om at yde støtte til de udsendte og deres familier, er den
helt rigtige. Nu skal vi bare have den sat ind i de rette rammer, så vi – på den rigtige måde - støtter op
om Forsvarets indsats og opfylder det behov, der er på rette vis. Lad os gøre vores til, at det ikke bare
ender som ”en enlig historie i pressen”. Jeg er overbevist om, at der er behov for vores indsats.
Og så skal I mindes om, at tiden for den traditionelle nordiske udveksling nærmer sig. Stævnet holdes denne gang i Karlskrona i Sverige. Og jeg kan forsikre jer om, at det bliver en stor oplevelse.
Sammen med Svend Knudsen deltog jeg i weekenden 17.-19. oktober i det ledermøde, der blandt andet danner grundlag for selve
stævnet. Og vore svenske kammerater havde lagt utroligt mange
kræfter i planlægningen. Karlskrona by med borgmesteren i spidsen
støtter på forbilledlig vis op om besøget, og med den rolle Flådestationen har i byen, er jeg sikker på, at alle sejl vil blive rejst.
Flådestationen i Karlskrona danner hovedrammen om besøget. Her
skal vi bo, og her vil mange af aktiviteterne komme til at foregå.
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Flådestationen har ydet en meget stor indsats i forbindelse med planlægningen af besøget, og de vil, også under
selve afviklingen, spille en væsentlig rolle.
På flådestationen vil vi få mulighed for at se historien bag
den svenske flådes stolte historie, men også et blik på
den moderne svenske flåde.
Men der bliver naturligvis også præsenteret indlæg fra
Hæren, og ikke mindst Flyvevåbnet, hvor I vil få mulighed
for at se de moderniserede svenske helikoptere (der snart
skal udsendes til Afghanistan), og ikke mindst vil I få mulighed for at se et svensk kampfly, som nok er de fleste af
jer bekendt.
Svend Knudsen har taget et par foto fra turen, der giver
en god fornemmelse for de forestående oplevelser.
I præsidiet vil vi nu hurtigst muligt få udstukket retningslinjerne for besøget. Men glæd jer og reserver allerede nu 11. – 14. juni 2009 til en uforglemmelig oplevelse med kammerater fra Sverige, Norge og Finland.

Aktivitetsoversigt
Tjek aktiviteterne på www.soldater.dk ‐ og på landsforeningernes egne hjemmesider
November
29. nov.

Danske Livregiments Soldaterforening

98 års stiftelsesfest – Laksegade 32

Hædersbevisninger i Landsrådet
Tillykke!

Æresplakette
Sven Erik Hemmingsen, DANILOG/Sjællandske Trænregiments Soldaterforening
Hans Christian Madsen, DANILOG/Sjællandske Trænregiments Soldaterforening
Kristian H. Hansen, Danske Feltartilleriforeninger
(De 3 forannævnte var i det seneste nyhedsbrev fejlagtigt medtaget i rubrikken sølvtegn).

Bent Ove Holm, Intendanturforeningen, den 3. oktober 2008
Fortjensttegn i sølv
Ib Jensen, De Blå Baretter, den 24. oktober 2008
Orla Leif Christensen, De Blå Baretter, den 24. oktober 2008

Andre nyheder
Soldatens og Orlogsgastens Dag 2008

Under stor publikumsbevågenhed afviklede Københavnske Soldaterforeningers Samvirke (KSS) onsdag 8.
oktober sit traditionsrige arrangement ’Soldatens og
Orlogsgastens Dag’ i Frederiksberg Rådhushal.
KSS’s formand, Per Küster, bød velkommen i hallen,
der til formålet var smukt pyntet med 16 faner og
flag.
Godt 200 overværede arrangementet, der atter blev
fornemt styret af oberst Per Svensson som ’arrangementsafvikler’. På underholdningssiden medvirkede
’Musikkorps Roskilde’, ’Musikkorps Roskildes Tambourkorps’ og ’Danske Livregiments Soldaterforenings Sangkor’, der hver især gav mange fine prøver på
deres alsidige formåen. Det mere humoristiske indslag stod ’Optimisterne’ for.
Præsident for ’Danske Soldaterforeningers Landsraad, generalmajor Jan Brun Andersen,
holdt festtalen. Han understregede bl.a. behovet for og styrken ved sammenhold i soldaterforeningsbevægelsen på landsplan. Præsidenten orienterede om nye tiltag i form af
indstiftelse af en national flagdag for danske soldater i international tjeneste, samt om
planerne for etablering af et mindesmærke for udsendte i international tjeneste.
Fællessangen ’Skuld gammel venskaw’ afrundede en god og underholdende aften, der
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demonstrerede meget af det, hovedtaleren efterlyste: Sammenhold styrker.
Tak til Frederiksberg Kommune, hovedtaleren og andre medvirkende, og sidst, men ikke mindst: Tak til
alle fremmødte.
Vi ses forhåbentlig igen til næste år, hvor KSS fejrer 90-års fødselsdag.
Tekst: Søren Konradsen - Foto: Svend Knudsen

Ny hjemmeside i Landsrådet
Som det tidligere har været fremme i forskellige sammenhænge er IT-firmaet Disparweb i Odense i øjeblikket i færd med at udvikle en ny hjemmeside til Landsrådet.
Programmeringen er nu stort set færdig, og i øjeblikket opdateres hjemmesiden, bl.a. med indholdet fra
den gamle hjemmeside.
Den nye hjemmeside vil fortsat ligge på www.soldater.dk og ventes åbnet medio november.

90-års dagen for våbenstilstanden
Et antal arrangementer landet over vil markere 90 års dagen for våbenstilstanden den 11. november
1918.
Et af de større arrangementer afvikles i Marselisborg Mindepark, hvor der kl. 11.00 er en højtidelighed
og kransenedlægning ved monumentet.
Prinsens Musikkorps vil musicere fra kl. 10.45.
Faldne franske soldater og andre krigsofre mindes ved, at Le Souvenir Francais’ Danske Komité, De Allieredes Danske Vaabenfæller og Frankrigs Ambassade lægger kranse på grave og mindesmærker i København.
Højtidelighederne finder sted kl. 11.00 på Assistens Kirkegaard, og umiddelbart derefter på Katolsk Vestre Kirkegård.
Søndag 9. november foretager De Allieredes Danske Vaabenfæller kransenedlæggelser på soldatergrave
forskellige steder i Nordsjælland, bl.a. på de franske soldatergrave i Helsingør.

Bogværket ”Den Kongelige Livgarde 350 år 1658-2008” - En oplagt gavemulighed!
Værket om en enestående militær organisation, der i 350 år har
bevogtet Danmarks kongehus og samtidigt har været en del af
den danske felthær, er udkommet. Der er tale om en god blanding
af historieskrivning, oplevelsesbeskrivelser, anekdoter mv.
De seks bind giver på den ene side en seriøs beskrivelse af Den
Kongelige Livgarde, og på den anden side en mere kuriøs omtale
af, hvad man kunne betegne som den 'Livlige Kongegarde'.
Bogen beretter om Livgardens historie, de seneste 25 år, Musikkorpset, Domiciler, uniformer og oversigter, De Danske Garderforeninger, og bind 6 er et eksklusivt resume, i alt ca. 1.400 sider,
rigt illustreret. Bogen er i hardback og leveres i samlekassette.
Pris 1.200,- kr. + fragt.
Værket kan bestilles på www.garderindkoeb.dk eller hos boghandlerne.

Nyhedsbrevet

Vedetten udsendes af

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med 40.000 medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren.
Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets
ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post.
For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar.
Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning.
Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration – se mailadresser nedenfor.
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.
Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet.

Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration:
Solagervej 4, 4653 Karise
tlf. 56 78 85 14 - 20 24 86 33 - landsraad@mail.tele.dk - dsl.vedetten@mail.dk - www.soldater.dk
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Nyhedsbrev @

November 2008

Dansk sikkerhed styrker vor velfærd

Debatmøder om fremtidens forsvar
Folk & Forsvar arrangerer en række debatmøder med temaet

FORSVARSFORLIG 2009
Århus
Vejle
Roskilde
Vordingborg
Hillerød
København

tirsdag 4. november
onsdag 12. november
tirsdag 18. november
onsdag 19. november
onsdag 26. november
torsdag 27. november

Sabro Kro
Munkebjerg Hotel
Lindenborg Kro
Vordingborg Kaserne
FrederiksborgCentret
Scandic i Hvidovre

Aalborg
Sønderborg
Bornholm

tirsdag 27. januar
mandag 2. marts
tirsdag 3. marts

Skydepavillonen
ALSION
Aakirkeby-Hallerne

Alle møderne indledes kl. 19.00.
Yderligere et møde planlægges afviklet i Odense – samt et stort afsluttende møde i det storkøbenhavnske område – formentlig i april måned – efter Forsvarskommissionens afsluttende arbejde.

•
•
•
•
•

Forsvarets aktive engagement ude og hjemme
Værnepligten - en samfundssucces
Fælles engagement om samfundets beredskab
Anerkendelse af og omsorg for personellet og deres pårørende
Vi kan ikke undvære Reserven

Program:

19.00

Velkomst og debatoplæg
v/ Frank E. Andersen, formand for F&F

19.30

Debatindlæg fra Forsvarets topledelse, forsvarspolitikere, lokale borgmestre m.v.

20.00

Debat

20.45

Afslutning / kaffe /drikkevarer / sandwichs

Alle er velkomne til debatmøde om Forsvarets fremtid!
Læs den løbende opdatering af møderne på www.folkogforsvar.dk
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Folk & Forsvar anbefaler til
det kommende forsvarsforlig …

Folk & Forsvar har i en særlig projektgruppe udarbejdet et righoldigt debatmateriale til brug forud
for den politiske vedtagelse af FORSVARSFORLIG 2009.
Debatoplæggene er samlet i 5 debathæfter, som udleveres til alle på de 12 regionale debatmøder i de
kommende måneder.
De 5 hæfter kan rekvireres fra Folk & Forsvars Sekretariat via mail folkogforsvar@fkfr eller telefonisk
på 36 90 89 27.

Aktuelt nyt fra lokalområderne

___________________________________________________________________________

Midt- og Vestjylland
Forsvarsministeren:

I kan alle gøre en forskel gennem aktivt engagement
Af Claus Arboe-Rasmussen

- I kan selv gøre en forskel og gøre det lettere for politikerne at træffe det rigtige valg i forbindelse med
et nyt forsvarsforlig. Det er flot, at Folk & Forsvar har taget stafetten op fra de store folkelige debatmøder for fire år siden, og igen inviterer til debat under overskriften ”Dansk sikkerhed styrker vor velfærd,
sagde en veloplagt forsvarsminister Søren Gade, der onsdag aften 29. oktober i Herning ”kickstartede”
det første af Folk & Forsvars 12 regionale debatmøder.
Ministeren fortalte i sit levende indlæg om tidsplanen for Forsvarskommissionens arbejde, hvor formanden Hans Hækkerup lægger op til en rapport
om dansk forsvars fremtid i februar 2009, efterfulgt af en politisk behandling, så et nyt bredt politisk forsvarsforlig forhåbentligt kan indgås Grundlovsdag 2009.
Søren Gade trak ønskerne til det nuværende forlig op, hvor et af målene er
at nå frem til en udsendelse af 2.000 soldater. Tallet er man tæt på, hvis
man til de nuværende 1.348 udsendte lægger specialstyrker plus rådgivere.
- Udfordringer for, at vi kan nå vort mål, er dog, at vi kan få besat de næsten 2.000 ledige jobs i Forsvaret. Det er ikke alle ægteskaber og familier,
der har lyst til at vinke farvel til en pårørende hvert tredje år, og med den
arbejdssituation, vi har i samfundet for tiden, hvor der mangler hænder, er
det forståeligt, at nogle vælger erhvervslivet frem for Forsvaret”, sagde
forsvarsministeren.

Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Det danske forsvar har i forligsperioden
været gode til at købe det nyeste
riel til de udsendte soldater og har vel
brugt 1,5 mia. kroner på den konto. Men
stadig ligger Danmark lidt under NATO´s
egne mål for materielindkøb. Problemet
p.t. er, at Forsvaret mangler penge til
også at købe nyt materiel til
uddannelsesbrug herhjemme.

Stort Slid på materiellet
- Et stort problem er dog det store slid,
vi har på materiellet. Et gevær-95, der
normalt kan klare 30.000 skud i Danmark, er slidt op efter kun 8.000 skud i Afghanistan. Danmark forsøger dog at leve op til NATOs ønsker om et materielforbrug på 2 % af bruttonationalproduktet. P.t. ligger
vi på 1,29 % og rangerer således mellem nr. 19 og 21 på NATO-landenes liste, sagde forsvarsministeren.
Der var også gode ord til Søværnets og Flyvevåbnets indsats, og Søren Gade understregede, at hævdelsen af dansk suverænitet i dag sker i Afghanistan og gennem de store flådeoperationer ud for Afrikas
Horn samt i de arktiske områder ved Grønland.
- Jeg har også noteret mig Folk & Forsvars ønsker om fastholdelse af værnepligt og hjemmeværn. Jeg er
meget enig. Værnepligten er ”et must”, og hjemmeværnet har forstået at leverer varen. Ligeledes er det
vigtigt at sikre en udnyttelse af reservepersonellet. Vi starter allerede i februar 2009 på en genindførelse
af reservemulighederne, sagde Søren Gade.

De store nationale og internationale opgaver
Forsvarsministeren blev herefter afløst af generalmajor Per Pugholm Olsen, chef for Planlægningsstaben i
Forsvarskommandoen, der lige så klar i mælet som ministeren satte fingeren på Forsvarets virkelighed.
Generalmajoren opstillede forsvarets nuværende dilemma ud fra to bogtitler ”I morgen angriber vi igen”
og ”Det danske Pearl Harbour” og illustrerede hermed de vanskeligheder, beslutningstagerne står overfor
og som af nogle kritikere opfattes som succes på udebanen, men fiasko på hjemmebanen.
Generalmajor Per Pugholm Olsen påpegede, at de internationale missioner har det med at stjæle pressens opmærksomhed, mens de store nationale opgaver bliver glemt. Det syntes han bør udlignes, for
dansk forsvar har til stadighed stor fokus på suverænitetshævdelse, miljøovervågning, eftersøgninger og
ansvaret for det arktiske område.
Han var helt enig med ministeren i, at forsvarets største udfordringer ligger i at skaffe hænder til de ledige job.
- Dansk forsvar står overfor store udfordringer i fremtiden. Afrika, samkøring på det militær-civile område, suverænitetsfastholdelsen, et missilforsvar, valg af de rigtige kampfly, cyberforsvar og ordenshåndhævelse. Vi oplever ligesom en virksomhed, der har foretaget den grundige markedsundersøgelse, at
efterspørgslen efter den vare, dansk forsvar kan levere, er stigende. Det kræver også, at vi kan lære den
vanskelige balance mellem mål og midler, sagde Per Pugholm Olsen, der dog mener, at dansk forsvar er
godt forberedt hertil.
Folk & Forsvars formand Frank E Andersen havde i sin introduktion af organisationens debatmøder forinden på en kort, saglig og underholdende måde klart illustreret, hvad Folk & Forsvars ønsker til fremtidens
forsvar indeholder, og kunne derfor glæde sig ekstra over responsen fra både ministeren og generalmajoren til det første af de 12 debatmøder over hele landet.

Nyvalgt 8-mands bestyrelse
Efter en god debat
med mange og direkte
ønsker til dansk forsvars fremtid, kunne
Folk & Forsvar afslutte
aftenen i Herning med
en kort stiftende generalforsamling i det
nye store lokalområde
og valg til den nye
bestyrelse.
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En mission, der kan og skal vinde freden i Afghanistan
Af Claus Arboe-Rasmussen

I 2001 sad Taleban tungt på magten i Afghanistan – også på medierne. Således blev Radio Afghanistan
omdøbt til Radiostemmen fra Shariah og udsendte primært fundamentalistiske budskaber. TV-stationerne
blev lukket, fordi de blev anset for kilden til landets moralske forfald.
I dag syv år efter fungerer kommunikationen og medierne i højeste gear.
Der er masser af radiostationer, et dusin tv-kanaler og omkring 100 aviser, der dog må affinde sig med
de muslimske regler for, hvad der kan og må bringes. Alligevel er der sket et enormt skred i pressefriheden, og de fleste udenlandske radiostationer kan i dag høres i Afghanistan. Indtil videre går det dog langsommere med udbredelse af Internettet på grund af manglen på computere og den stor grad af analfabetisme.
Samtidig er verdens fokus rettet mod Afghanistan og den 27,1 mio. store befolkning ledet af den demokratiske valgte præsident Hamid Karzai, der vandt valget i 2004.
Men er der så siden Talebans fald i 2001 sket udvikling i Afghanistan?
Spørgsmålet diskuteres heftigt i NATO-regi og blandt EU-landene, senest præsenteret i medieforskeren
Anja Dalgaard-Nielsens bog om ”Umulig mission”, hvor hun beskriver den næsten umulige opgave for de
danske soldater i Afghanistan.
2001 og terrorangrebene på USA
Dalgaard-Nielsen skærper det ved at sige: - Vi har siden terrorangrebene på New York og Washington
udsendt i tusindvis af allierede unge soldater til både Irak og Afghanistan. Hvor vigtig er den indsats
Danmark yder?
Dahlgaard-Nielsen sætter spørgsmålstegn ved, om ressourcerne nu også bruges hensigtsmæssigt i operationsområderne og de dilemmaer, som den enkelte soldat står overfor. Er det derfor en ”umulig mission”, Danmark står overfor, spørger hun.
Folk & Forsvar, der har fulgt udviklingen i Afghanistan tæt, har en mere nuanceret mening om fremtiden i
Afghanistan. Vi vil hellere kalde udfordringen for en ”Mulig mission”, og det indtryk kan læserne få ved at
læse vor nyeste publikation her i november, bogen ”Freden kan vindes”, som netop fokuserer på danskernes styrker i værdikampen gennem opbygning
af et nyt og velfungerende skolesystem. De allierede styrker i ISAF-enheden har udpeget Danmark til
at stå i spidsen for Afghanistans skolesystem, så
der i dag er over seks millioner skoleelever. Et tal,
der næsten er en tidobling på de sidste 4-5 år.
Samtidig har Danmarks ekspertise i militært-civilt
samarbejde udviklet sig til en model, som har utrolig stor og gavnlig indflydelse på såvel at vinde
freden i landet som at fastholde den. Det danske
udenrigsministerium har netop fordoblet den økonomiske indsprøjtning til Afghanistan til 400 mio.
kr. Et beløb Danmark har øremærket fra 20082012. En ganske imponerende gave, der har fået
bred, politisk opbakning i Folketinget.
Så jo, missionen i Afghanistan er mulig. Den bygger på vore erfaringer i Irak, og den fortsætter
uforfærdet af, at Taleban har udråbt danskerne
som hovedfjende nr. 1.
Talebans talsmand Qari Yousuf Ahmadi udtalte i
oktober, at Danmark havde skændet både Koranen
og afghanerne, og derfor skulle danskerne slås
ihjel. Et raketangreb mod den danske lejr i Camp
Bastion i oktober var en direkte reaktion herpå.
Advarslen er en opfølgning på budskabet fra juli
2005, hvor Abu Hafs al-Masri Brigaderne meddelte,
at de advarede alle, især Danmark, der havde soldater i muslimske lande. Men heldigvis får Talebans
trusler ikke de forsvarspolitiske ordførere til at ryste på hånden. Hverken Venstre, SF eller Socialdemokratiet mener, at det danske mandat skal ændres
på grund af dødstruslerne.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Derfor er det vigtigt at fokusere på fremskridtene i Afghanistan, og at indsatsen nytter noget. Det er ikke
en ”umulig mission”, men en mission, der tager tid, og i sidste ende vil freden blive vundet. Derfor haster det også med at få uddannet flere afghanske soldater, fra målet på 80.000, der nu er sat op til
130.000, så man ikke må opleve, at ANA, den afghanske hær, forleden måtte trække sig tilbage fra de
tidligere forposter Attal og Barakzai. Tilbagetrækningen skyldtes behovet for flere soldater omkring byerne, og gør danskernes nuværende forpost Amadillo til den yderste forpost i det urolige Helmand.
På trods af diverse internationale bekymringer om tabstal, hvor 2008 foreløbig har kulmineret som det
blodigste for ISAF-styrken, så bakker den danske befolkning og Folk & Forsvar op om vor indsats i Afghanistan. Endemålet er ”Mission completed”, selvom det tager tid.
Udenrigsministeriet holder i øvrigt den 12. november en temadag i Eigtveds Pakhus specielt målrettet på
undervisere i samfundsfag, så også de danske skoleelever får en opfattelse af, hvordan det går med den
danske mission.

Aktiviteter i Folk & Forsvar

___________________________________________________________________________
4. november
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - på SABRO KRO
(Århus) kl. 19.00.
Oplæg ved Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen.
Debatindlæg ved Ulrik Kragh, MF (V) og generalmajor Per Pugholm Olsen, Forsvarskommandoen.
6. november
Bestyrelsesmøde i Kastellet kl. 15.00.
12. november
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - på HOTEL
MUNKEBJERG i Vejle kl. 19.00.
Oplæg ved Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen.
Debatindlæg:
Kristian Pihl Lorentzen, MF(V) og medlem af Forsvarsudvalget
Generalmajor Per Pugholm Olsen, Forsvarskommandoen.
15. november
Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen, taler på Beredskabsforbundets Lederseminar i Snekkersten over emnet "Redningsberedskabet i fremtiden" - herunder relationen til Hjemmeværnet og Forsvaret
i øvrigt, samt det kommende forsvarsforlig.
18. november
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - på Lindenborg
Kro (Roskilde) kl. 19.00.
Oplæg ved Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen.
Debatindlæg:
Jens Hald Madsen, tidligere MF(V) og tidligere borgmester
Generalmajor Per Pugholm Olsen, Forsvarskommandoen.
19. november
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - på VORDINGBORG KASERNE (nye auditorium) kl. 19.00.
Oplæg ved Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen.
Debatindlæg:
Borgmester Henrik Holmer, Vordingborg
Generalmajor Per Pugholm Olsen, Forsvarskommandoen.
22. november
Folk & Forsvar i Midt- og Vestjylland inviterer til et arrangement i Beredskabscenter Herning kl.
10.00 - 14.00, tilrettelagt af Hjemmeværnsdistrikt Herning og Beredskabsstyrelsen i Herning.
Mødested: H.P. Hansensvej 100 i Herning.
Arrangementet indledes med en kort orientering om værnepligtsuddannelsen, hvorefter man kan
overvære katastrofedelen af kontroløvelsen for Ingeniørregimentets soldater fra Skive. Kontrollanter
og momentstyrke er hjemmeværnssoldater fra Herning og Djursland.
Der er frokost kl. 11.45 - og efterfølgende debat om værnepligtens formål og form. Oplægsholdere er
Jens Christian Lund, MF (S) og P. Ørum Jørgensen, MF (KF).
Tilmelding senest 18. november til 97 19 20 70 (Birger Dahl) eller 97 42 57 50 (Ole Thomsen).
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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26. november
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - i FrederiksborgCenteret i Hillerød kl. 19.00.
Oplæg ved Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen.
Debatindlæg:
Borgmester Per Tærsbøl
Generalmajor Per Pugholm Olsen, Forsvarskommandoen,
27. november
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - på Hotel
SCANDIC i Hvidovre kl. 19.00.
Oplæg ved Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen.
Debatindlæg:
Helge Adam Møller, MF (KF), Forsvarsudvalget
Generalmajor Per Pugholm Olsen, Forsvarskommandoen.

Nye bøger
___________________________________________________________________________
Richard Hargreaves

Tyskerne i Normandiet
De tyske soldaters oplevelse af invasionen i 1944
Europa kunne have set anderledes ud i dag, hvis de tyske soldater
havde besejret invasionsstyrken i Normandiet i 1944.
En ny bog fortæller historien om de soldater, der stod i vejen, da
den allierede invasionshær ramte det tyskbesatte Europa som en
rambuk i juni 1944.
”Tyskerne i Normandiet” er en beretning om hæres og idealers
sammenbrud og mødet med total overmagt – en ny vinkel på en
afgørende begivenhed i Europas historie. Forfatteren har samlet
førstehåndsberetninger, dagbogsnotater, officielle dokumenter og
mange andre kilder og genskabt den virkelighed, der mødte soldaterne på den forkerte side i det måske vigtigste slag under 2. Verdenskrig.
Diorama Forlag
www.dioramaforlag.dk
288 sider illustreret
Vejl.pris kr. 289,00.

Set i pressen

___________________________________________________________________________
Ingen danske F-16 fly til Afghanistan foreløbig
De danske F-16 fly bliver ikke brugt i Afghanistan, selvom det er vurderingen, at der er brug for dem.
Årsagen er manglende økonomi. Fighter Wing Skrydstrup har opfordret politikerne til at bruge F-16 flyene til flystøtte i Afghanistan. Et enkelt regnestykke for brug af F-16 fly siges at være 60.000 kr. i timen,
og hvis det ganges med antallet af flytimer (8.000) får man en driftsudgift på 500 mio. kr.
Forsvarsminister Søren Gade udmelder, at pengene til de internationale missioner er brugt op, men at
han vil tage flyene med i overvejelserne til det næste forsvarsforlig.
Dansk politiledelse i Afghanistan
Den nu pensionerede danske chefpolitiinspektør Kai Vittrup har overtaget ansvaret for den EU-ledede
opbygning af politiet i Afghanistan. Kai Vittrup kommer direkte fra Sudan, hvor han har arbejdet med
Sudans politikorps.
Afghanistans politikorps har ikke det bedste ry på grund af korruption, ineffektivitet og stofmisbrug. Derfor skal Vittrup forsøge at løse disse problemer og udvide EU's politimission fra 200 til 400 mand samt
125 civile. Danmark bidrager med otte politifolk til EU's mission i Kabul.
Konference om konfliktløsninger
NATO´s øverste civile og militære ledere mødtes i oktober til konference i København. Formålet var konfliktløsninger i fremtiden. Forsvarsminister Søren Gade sagde i den anledning, at man var samlet for at
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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vurdere fremtidens militære kapaciteter. Der tænkes blandt andet i fire fremtidige scenarier: 1. Klimaforandringer og mangel på ressourcer, 2. Folkevandringer fra fattige til rige lande, 3. Terror overfor infrastruktur og 4. Nye magtstrukturer, der kan forskubbe magtbalancen.
Blodigste år i Afghanistan
2008 er blevet det hidtil blodigste år for de allierede soldater i Afghanistan. 227 udenlandske soldater er
blevet dræbt, og det er flere end sidste år. Samtidig har Taleban startet en målrettet indsats for at dræbe
danske soldater. Talebans talsmand Qari Yousuf Ahmadi siger således til Ekstra Bladet, at danskerne har
skændet både Koranen og Afghanistan med Muhamedtegningerne.
Oberst Henrik Sommer, chef for operationsstaben ved Hærens Operative Kommando, lader sig dog ikke
skræmme, men siger, at udtalelserne er et led i Talebans propagandakrig.
Nej til indrejse i Sudan
Danske FN-soldater er blevet nægtet indrejse i Sudan, hvor de skulle gøre tjeneste som observatører.
Danske officerer har længe haft problemer med indrejsetilladelse i landet med baggrund i ”Muhamedtegningerne”. Hidtil har danskerne brugt et særligt FN-rejsecertifikat, hvor man ikke oplyser nationalitet,
som derefter udvirker et midlertidigt visum. Nu kan denne procedure heller ikke mere anvendes.
”Morgenhaven” i Værløse skal fredes
Den 1. april 2004 lukkede Flyvestation Værløse, og det 500 hektar store smukke område blev regeringens ”morgengave” til Værløse kommune mod at kommunen blev sammenlagt med den gældstyngede
Farum.
I dag er de ingen, der vil have flyvestationen. Furesø kommune vil ikke modtage den, før området er
udviklet. Og Forsvaret vil ikke have gaven retur!
I de næste 2-3 år ”hænger” Forsvaret dog på vedligeholdelsen af arealer og bygninger. I september i år
opstod et ekstra problem, idet Fredningsnævnet for København har afsagt fredningskendelse for en stor
del af området. Det har fået såvel Furesø Kommune og Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
til at klage til Fredningsrådet, idet fredningen vil koste Forsvaret 20-25 mio. kroner pr. år.

udsender ved hvert månedsskifte sit elektroniske nyhedsbrev med informationer, referater, synspunkter m.v.
Nyhedsbrevet sendes eksternt til forsvarspolitiske ordførere, udvalgsmedlemmer, relevante ministerier, Forsvaret,
kontaktgrupper og pressen m.fl., og internt til vore medlemsorganisationer, individuelle medlemmer, abonnenter m.fl.
Indsendte indlæg, som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk &
Forsvars officielle holdninger og synspunkter.
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