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Nu får vi en veteranpolitik 
 
 
”Frihed og velfærd i Danmark er kun muligt, hvis vi er parate til at kæmpe for Danmarks sik-
kerhed. Det har vi gjort i ti år i Afghanistan, men i 2014 vil vi ikke længere have kamptropper 
her. Indtil da vil jeg sige til de udsendte: I har truffet det modigste valg af alle. I har valgt 
hjemmets tryghed fra for at kæmpe for Danmarks sikkerhed og for frihed i verden. Det skylder 
vi jer stor tak for. Mange udsendte vender beriget hjem fra internationale operationer. Andre 
vender hjem med ar på sjæl og krop. Dem skal vi give den støtte, de har brug for. Det skal vi 
blive bedre til. Vi skal anerkende veteranernes indsats. Det vil derfor indgå i den veteranpoli-
tik, som regeringen vil fremlægge i næste uge. Vore veteraner skal have den nødvendige støt-
te og behandling.”  
 
Sådan, nogenlunde, var statsminister Lars Løkke Rasmussens ord til veteranerne i åbningsta-
len i Folketinget. 
 
Det kan veteranerne og deres pårørende være både glade for og stolte over. Og alle vi frivilli-
ge, der støtter op om veteranerne og deres pårørende, ser med glæde og spænding frem til 
næste uges oplæg til veteranpolitik. 
 
Vore veteraner har gennem de sidste år haft fokus. Fokus både i pressen, hos ministerier, fol-
ketingsmedlemmer, Forsvarskommandoen og underlagte myndigheder, og da ikke mindst fo-
kus hos de mange frivillige organisationer, der slutter op om veteranerne. Der er en udpræget 
opfattelse af, at vi både kan og skal gøre mere for veteraner og deres pårørende. 
 
Der er nu mange tiltag, både fra det offentlige og fra mange private organisationer, der støtter 
op om vore veteraner. Tiltag der viser veteranerne den hæder og ære, de fortjener for deres 
indsats, tiltag der støtter op om de veteraner, der kommer hjem med sår på sjæl og legeme – 
og tiltag, der støtter op om pårørende til veteraner.  
 
Men alle har også været enige om, at uagtet der er mange tiltag, så kan det givet gøres både 
bedre og anderledes – og da ikke mindst koordineres på en mere formålstjenlig og hensigts-
mæssig måde. 
 
Derfor blev det også slået fast i forsvarsforliget 2010-2014, at der skulle nedsættes en tvær-
ministeriel arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til en officiel dansk veteranpolitik. 
Denne arbejdsgruppe, der er forankret i Forsvarsministeriet, og som har medlemmer fra Fi-
nansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervis-
ningsministeriet, Socialministeriet og Forsvarskommandoen, har siden foråret 2010 arbejdet 
meget målrettet på at få skabt grundlag for en veteranpolitik.  
 
Forsvarsministeriet nedsatte en følgegruppe, bestående af de militære fagforeninger og de 
mange frivillige organisationer (herunder Landsrådet), der støtter op om veteranarbejdet, for 
på denne måde at få ”græsrøddernes” bidrag til, hvordan vi bedst muligt kan støtte op om 
veteranerne og deres pårørende. Denne proces, har der løbende været orienteret om i forskel-
lige fora.  
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Generelt har vi i Landsrådet været meget tilfredse med forløbet, ikke mindst det faktum, at 
ministerierne har indset betydningen af den folkelige opbakning, man opnår ved at inddrage 
de frivillige organisationer aktivt i arbejdet for veteraner og pårørende.  
 
Vi har dog, sammen med alle øvrige deltagere, udtrykt bekymring for et enkelt punkt i kom-
missoriet, nemlig forholdene vedrørende finansiering, hvor kommissoriet slår fast, ”at tiltag på 
veteranområdet, der iværksættes på baggrund af veteranpolitikken, finansieres inden for de 
respektive ministeriers egne rammer”. En, i bedste fald, uheldig formulering, der ikke lægger 
op til en effektiv og koordineret indsats på veteranområdet. Skal der nås et optimalt resultat, 
skal der arbejdes efter samvirkeprincipperne og ikke tænkes i formelle ”ministerie–søjler” 
 
 
Mange har sikkert været utålmodige – veteranpolitikken var jo lovet klar allerede inden som-
merferien. Men i Landsrådet er vi af den overbevisning, at det har været både godt og formåls-
tjenligt, at forarbejdet til veteranpolitikken blev grundigt gennemarbejdet. 
 
Følgegruppens sidste møde blev afholdt den 1. september 2010, og det sidste spørgsmål til 
Forsvarsministeriet var naturligvis, ”hvornår kan vi så forvente, at vi har en veteranpolitik”. 
Ministeriet kunne naturligvis ikke givet et nøjagtigt svar på dette spørgsmål, da det afhænger 
af en række politiske forhandlinger. ”Jungletrommerne” lod imidlertid vide, at Statsministeren i 
forbindelse med åbningstalen i Folketinget (5. oktober 2010), ville medtage veteranpolitikken.  
 
Og det gjorde Statsministeren - endog meget klart. Med de ord Statsministeren gav vetera-
nerne under mindegudstjenesten på flagdagen 5. september 2010 i Holmens Kirke, og med 
den meget klare udmelding, der kom i åbningstalen, kan der ikke være tvivl om, at vi får en 
veteranpolitik, som veteranerne kan være glade for, og som hele Danmarks befolkning kan 
være stolte af. Det fortjener veteranerne og deres pårørende. 
 
I Landsrådet vil vi med spænding følge næste uges oplæg til veteranpolitik – og vi vil naturlig-
vis orientere grundigt om den på hjemmesiden og ved kommende møder. 
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