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National flagdag 5. september
Vi har gennem længere tid drøftet Den Nationale Flagdag – og som alle har bemærket fra
omtale i pressen er dagen nu fastsat til 5. september.
Jeg er sikker på, at det glæder alle soldaterforeninger, at vi nu har fået denne mulighed for
at hædre de personer, der er eller har været udsendt. At vi også vil mindes dem, der betalte den højeste pris på dagen, er der ingen tvivl om.
Mange har spurgt, hvad der skal foregå på dagen. Hvem har ansvar for start af planlægning, koordinering og gennemførelse af arrangementer over hele landet.
Vi har drøftet sagen med Forsvarschefen på et møde den 28. april.
Forsvaret vil her første gang ikke udgive overordnede direktiver for dagen.
Jeg skal derfor opfordre alle soldaterforeninger til at tage kontakt til deres normale samarbejdspartnere for at få startet drøftelserne og planlægningen af dagen. For soldaterforeninger, der er knyttet til et regiment, vil det være naturligt at tage kontakt til regimentet og
herigennem bidrage til at gøre dagen til den markering, som den skal være.
For soldaterforeninger, der ikke længere har et regiment at knytte sig til, skal jeg opfordre
til, at man går til den lokale kommune og får startet planlægningen.
Det er for soldaterforeningerne vigtigt, at dagen markeres i flest mulige byer, og det er for
soldaterforeningerne vigtigt, at arrangementet ikke alene holdes inden for kasernens mure,
da dagen jo omfatter mange andre end soldater.
Da formålet netop er, at alle danskere skal være med til at hædre de udsendte, skal vi ud til
den brede befolkning, så alle danskere er med til at hædre dem, der er eller har været udsendt.
Soldaterforeningerne er, som nævnt, i kontakt med Forsvarskommandoen om flagdagen, og
jeg forestiller mig, at der til næste år, på baggrund af indhøstede erfaringer, vil komme lidt
mere rådgivning ud om afholdelse af arrangementer på dagen.
Jeg skal derfor bede alle landsformænd om, at der ved Formandsrådsmødet 9. sept. 2009
kort redegøres for, hvordan man har afviklet arrangementer rundt om i landet, så vi på
baggrund af disse erfaringer kan bidrage til planlægningen næste år.
Skulle der være tvivlspørgsmål i soldaterforeningerne er man velkommen til at kontakte
Landsrådet.
Med venlig hilsen

Jan Brun Andersen
præsident

Baggrund

Partierne bag det nugældende forsvarsforlig og Regeringens Koordinationsudvalg har besluttet at gøre 5. september
til national flagdag for vore udsendte soldater m.fl.
Flagdagen omfatter personer, der er eller har været udsendt af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af Regeringen, Folketinget (Det Udenrigspolitiske Nævn) eller en minister.
Flagdagen følger dermed den afgrænsning, der er gældende for det kommende nationale monument over Danmarks
internationale indsats siden 1948.
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