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Præsidentens hjørne
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Dannebrog er
vort samlingsmærke
Jeg skrev i februar en
leder, som omhandlede
de 12 tegninger i Jyllands-Posten. Jeg skrev
den neutralt, for jeg følte
ikke, at det tilkom mig at
kloge rundt i folks personlige holdninger til
såvel tegningerne som til
debatten og til al den virak, tegningerne afstedkom.
Jeg skrev blandt andet: Vi skal stadig være stolte
over at være danskere, over den indsats, vores
land har gjort over hele verden gennem mange
år, og vi skal støtte de bestræbelser, der også i
fremtiden vil blive gjort fra vores lands side, for
at mindre heldige verdensborgere kan få en tålelig tilværelse”.
Jeg skrev ikke ved den lejlighed noget om vort
samlingsmærke, om Dannebrog. Det kunne jeg
godt have gjort, for netop samlingsmærket, netop Dannebrog, er for os i soldaterforeningsbevægelsen det ydre tegn på vores nationalfølelse. Det
er i den grad markeringen af vor stolthed og vor
glæde over det dejlige samfund, vi er så heldige
at være en del af.
Måske derfor ramte det så hårdt, da vi for nylig
kunne læse i aviserne, at personer højt placeret i
dansk idrætsliv pludseligt gav udtryk for nervøsitet ved at lade flest mulige faner (Dannebrog)
deltage i Landsstævnet i Haderslev. De var angiveligt bange for at blive anset for nationalistiske
(deres eget udtryk!)
Hvad kan mon ligge bag? Jeg er overbevist om,
at vi her ser et af de uhyggelige resultater af hele
debatten og virakken omkring de famøse 12 tegninger.

Tænk, at vi er kommet så langt ud, at normalt
uden tvivl fornuftige og redelige medborgere kan
få den tanke, at de skal være tilbageholdende
med at vise flaget, i ordets egentlige forstand, at
de er bange for at lade unge idrætsudøvere bære
vor fane, vort samlingsmærke, ind ved åbningen
af et af de virkeligt vigtige idrætsstævner, der
viser bredden og dermed det folkelige i sportens
verden!
Og så endda i Sønderjylland.
Det ramte mig
hårdt, og jeg tror,
at
det
ramte
mange af os, ikke
kun
blandt
soldaterkammerater, men mange
ganske almindelige danskere. Og
desværre er det jo
således, at resultatet ved stævnet
betyder
mindre
end det faktum, at
udtalelsen
overhovedet faldt.
Det viser for mig, at vi er mange, der har en
vigtig mission, nemlig at stå ved, at vi er danskere, og at Dannebrog er vort samlingsmærke,
uanset hvad der ellers sker rundt om os, og uanset, at vi med glæde byder fremmede velkommen, der har valgt - mere eller mindre frivilligt at slå sig ned i vort dejlige samfund.
I Danske Soldaterforeningers Landsraads sammenhæng har vi jo besluttet, at vi vil støtte vore
kammerater i De Blå Baretter med faner til deres
store parade den 7. november i Fredericia – 50året for de første FN-udsendelser. Jeg opfordrer
alle til, når vi efter sommerferien sender tilmeldinger ud, at vi viser flaget ved at samle så mange faner, som vi kan.
Vi er nemlig ikke bange for at vise vores nationalfølelse. Vi er ikke bange for at vise vort samlingsmærke, Dannebrog.
God sommer!
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Nyhedsbrevet

Vedetten udsendes af

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med 38.700 medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren.
Landsrådets adresse:
Rigensgade 9, porten th.
1316 København K

Nyhedsbrevets redaktion og administration:
Solagervej 4
4653 Karise
tlf. 56 78 85 14 - 20 24 86 33
dsl.vedetten@mail.dk
www.soldater.dk

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.
Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration.
Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning.
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.
Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet.

Aktivitetsoversigt

Tjek aktiviteterne på www.soldater.dk - og på landsforeningernes egne hjemmesider
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Hærens Tekniske Korps Soldaterforening
Fodfolkspionerernes Soldaterforening
Danske Gardehusarforeninger
Sjællandske Livregiments Soldaterforening
Flere arrangører i samvirke

HTKS Træf på Aalborg Kaserner
Jubilæumsstævne i Søgårdlejren
Jubilæumsstævne på Antvorskov Kaserne
Jubilæumsstævne på Antvorskov Kaserne
”Forsvarets Dag” på Kronborg

Danske Dragonforeningers Sammenslutning
Telegraf-Regimenternes Soldaterforening
Militærpolitiforeningen i Danmark
Danske Feltartilleriforeninger
Telegraf-Regimenternes Soldaterforening
Danske Soldaterforeningers Landsraad

Jubilæumsstævne i Holstebro
Jubilarstævne på Høveltegård
Jubilarstævne i Nørre Uttrup
Årgangsjubilæum/Artilleridag i Ringsted
Jubilarstævne på Ryes Kaserne
Formandsrådsmøde og 70-års fødselsdagsarrangement i Sønderborg og på Dybbøl Banke
Repræsentantskabsmøde i Holstebro
Kontaktmøde med Samvirkerne i Fredericia
Nordisk ledermøde på Bornholm
Regimentets fødselsdag i Haderslev

De Blå Baretter
DSM-Ledergruppen
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Slesvigske Fodregiments Soldaterforening

Hædersbevisninger i Landsrådet
Tillykke!

Fortjensttegn
i bronze

Fortjensttegn
i sølv

Æresmedalje

Frode Schrøder
De Danske
Garderforeninger
15. juni 2006

Jørgen Nielsen
Slesvigske Fodreg.Soldaterforening
27. april 2006

Børge Pedersen
4. Bataillons Soldaterkammerater
af 9. april 1940
23. maj 2006

Bent Thomas Frisk
Jyske Trænreg.Soldaterforening
6. maj 2006
Mogens Toft-Hansen
Intendanturforeningen
13. maj 2006
Carl Erik Pedersen
Falsterske Fodreg. Soldaterforening
10. juni 2006
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… Set og sket blandt gamle soldater
Krav om forbedret indsats til de hjemvendte soldater
Hjemvendte soldater og deres familier skal sikres en mere effektiv hjælp, når de vender hjem fra international tjeneste. Dette krav opstilles i faglige sammenhænge i Forsvaret, - ikke mindst med baggrund i de
ulykkelige hændelser, der på det seneste har været beskrevet i dagspressen.
Et af kravene kommer fra Centralforeningen for Stampersonel, der peger på den tyske model med oprettelsen af uafhængige familiestøttecentre, som kan bistå såvel de hjemsendte soldater og deres pårørende
med de problemer mange soldater oplever efter international tjeneste.
Forsvarsministeren har udmeldt som sin generelle holdning, at det nuværende system i Forsvarets eget
regi er godt, og at det løbende forbedres.
Forsvarskommandoen har tidligere på foråret udsendt en meddelelse om, at Forsvaret overvejer at oprette en netbaseret psykologhjælp.
Danmark har haft næsten 60.000 soldater udsendt i international tjeneste.

På ny tattoo i Herning
I dagene fredag 29. sept. – søndag 1. oktober afvikles Herning Indoor Tattoo i Messecenter Herning. I
det udsendte materiale udmelder arrangørerne et ”festfyrværkeri af et show med nogle af verdens bedste
militære musikkorps, sækkepibeorkestre m.v. Man kan opleve musikstykket Highland Cathedral spillet af
mere end 500 musikere på én gang.
Den Kongelige Livgardes Musikkorps medvirker i arrangementet.
Arrangørerne henviser til www.herningindoortattoo.dk

Nyt mindesmærke afsløret 4. maj i Horsens
I Horsens har 5 soldaterforeninger (Forsvarsbrødrene, Marineforeningen, Garderforeningen, Dragonforeningen og De Blå Baretter) foranlediget opsætning af et mindesmærke for 9 faldne søfolk fra Horsens.
De faldt alle under 2. verdenskrig.
Mindesmærket er opsat ved
Aaboulevarden tæt ved havnen.
I den forbindelse var der den 4.
maj arrangeret afsløring af mindemærket og march gennem
byen med deltagelse af Beredskabsforbundets tamburkorps,
besætningen
fra
miljøskibet
Gunnar Thorson, Flotillen, HJVK
3215, POHJVK, HVE 274 Østjylland,
Beredskabsforbundet,
KFUM Spejderne, FDF samt de 5
foreninger, i alt ca. 120 mand i
marchen.
Ved afsløringen af mindestenen
talte borgmester Vagn Rye Nielsen, hvorefter der blev lagt
kranse og buketter.
De lokale aviser anslog, at ca. 300 mennesker overværede afsløringen.
Marchen gik videre til Klosterkirken, hvor der blev lagt kranse ved mindestenen for frihedskæmperne,
hvorefter der var gudstjeneste i kirken.
Aftenen afsluttedes med socialt samvær i kantinen på Rådhuset.
Thorkild Kay
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4. maj på Skæring Hede

Traditionen tro deltog fanerne fra Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger faner i mindehøjtideligheden
på 61. års dagen for befrielsen på Skæring Hede.
Det var en utrolig smuk 4. maj aften, hvor solen skinnede over trætoppene, og de 250-300 mennesker,
der havde lagt vejen forbi, gjorde stemningen og mindehøjtideligheden til noget særlig højtideligt.
Som noget nyt sendte TV2 Østjylland direkte fra arrangementet.
Formanden for Komiteen til Mindelundens
Bevarelse, Henning Nordmand, bød deltagerne
velkommen, og efter en fællessang gav han
ordet til aftenens taler, viceborgmester Louise
Gade, der holdt en smuk tale om befrielsen.
Hun mindedes de 5 unge modstandsfolk, der så
dagen gry for sidste gang den 2. december
1943, og vi skylder dem alle respekt ved fortsat
at mindes deres store ofre for vores frihed,
sagde hun.
Herefter
blev
der
nedlagt
kranse
ved
mindestenen for de henrettede.
fællessang
afsluttedes
Efter
endnu
en
arrangementet med ”Altid frejdig når du går” –
den sang blev nærmest symbol for alle frihedskæmperne under krigen, og mange gange blev
den sunget, når der skulle tages afsked med de dødsdømte.
Sven-Erik Bolt Magnussen

Åbent Hus på Skive Kaserne

Lørdag 6. maj var der ”Åbent Hus” på Skive Kaserne.
Denne smukke forårslørdag havde mange forældre til de værnepligtige samt mange ”gamle” soldater lagt
vejen forbi kasernen for at konstatere, hvorledes det ”nye” forsvar ser ud.
De Danske Pionerforeninger benyttede lejligheden til at holde jubilarstævne for deres medlemmer, og jeg
var inviteret som ny repræsentant for Danske Soldaterforeningers Landsraad til at deltage i arrangementet.
Der blev lagt kranse for de omkomne i international tjeneste – en smuk højtidelighed, hvor kun pionererne og repræsentanter fra Ingeniørregimentet deltog.
Oberstløjtnant Tage Byrnak
stod
for
den
officielle
velkomst til ”Åbent Hus”.
Efter en kort tale kunne de
mange mennesker begive sig
rundt på kasernen og se de
forskellige udstillinger om
Hæren,
Hjemmeværnet,
Beredskabskorpset,
Falck
samt
mange
andre
forsvarsrelaterede organisationer, der var indbudt til at deltage.
De Danske Pionerforeninger havde en stand med bl.a. medlemshvervning, og her fik undertegnede også
lov til at gøre ”reklame” for de øvrige soldaterforeninger.
Om eftermiddagen var der ”kampdemonstration” på øvelsespladsen, og her fik de skønsmæssigt 4-5.000
fremmødte en oplevelse og et bevis for, at de danske soldater er klar til at tage ud i den store verden for
at løse opgaver.
Det officielle arrangement sluttede midt på eftermiddagen, men for årgangsjubilarerne fortsatte festen til
langt ud på aftenen!
Sven-Erik Bolt Magnussen

Ny landsformand i Prinsens

På en generalforsamling i repræsentantskabet i Prinsens Livregiments Soldaterforening den 9. juni valgtes ny landsformand.
Ny landsformand er den tidligere landssekretær, Poul E. Nitschke, Herning, der hermed afløste formanden gennem de seneste 12 år, Aage Pedersen.
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Hædersbevisninger
Af Preben Sloht Nielsen,
vicepræsident i Landsrådet

En af de gamle traditioner inden for soldaterforeningsbevægelsen er
at hædre kammerater, der har gjort en særlig indsats for enten
foreningen eller kammeratskabet, som hele tanken jo bygger på.
Derfor har de fleste landsforeninger indstiftet såvel hæders- som
fortjensttegn for at kunne hædre de, som kammeraterne peger på.
For at få glæder af den hæder man bliver tildelt, bør tildelinger falde
på det rette tidspunkt. Det vil sige, at man skal kunne nå at bære
hæderen ved forskellige lejligheder, og det kræver, at den enkelte
forening er opmærksom på, hvornår en sådan kan tildeles.
Det skal nævnes, at tildeling kun kan finde sted, så længe man er
aktiv i soldaterforeningsarbejdet, så lad være med at vente, til jeres
gamle veltjente formand eller bestyrelsesmedlem går af, nej indstil
ham i rette tid, så han kan bære hæderen, mens han stadig er aktiv
for jeres forening.
Landsrådet har også indstiftet nogle hædersbevisninger, - Landsrådets Fortjensttegn i Sølv og Bronze, Æresplakette, Æresmedalje
samt (til foreninger) en faneplade.
Bestemmelserne for disse hædersbevisninger fremgår af Landsrådets Håndbog, afsnit G, der omtaler de
kriterier, der er gældende for hvert enkelt tegn. Bestemmelserne kan også findes på www.soldater.dk,
Håndbogen på Internettet.
Her finder man indstillingsskemaer til fortjensttegn og æresplakette, der skal anvendes ved ansøgning.
Indstillingsskemaer kan også rekvireres hos landsrådssekretæren eller ved egen landsforening.
For at kunne komme i betragtning ved en tildeling skal der fremsendes en begrundet indstilling til Landsrådets vicepræsident inden henholdsvis 11. januar eller 11. juli for at opnå tildeling pr. 11. marts (Kong
Frederik IX´s fødselsdag) eller pr. 10. september (Landsrådets Stiftelsesdag) med
overrækkelse på nævnte dage eller i tiden
derefter.
I ganske særlige tilfælde (f.eks. sygdom,
særligt arrangement o.l.) kan indstillingen
fremsendes senest to måneder før den foreslåede tildelingsdato.
Indstillingen behandles af Landsrådets præsidium, og et af præsidiets medlemmer vil
normalt foretage overrækkelsen ved en passende festlig lejlighed.
Alle foreninger under landsrådet kan foretage
indstilling om tildeling, men foreninger under
en landsforening skal sende ansøgningen via
denne,
hvor
landsforeningens
præsident/formand påtegner ansøgningen og videresender denne til Landsrådet.

31. marts 2006 modtog formanden for
De Blå Baretter i Thy-Salling-Mors,
Knud Thing, DSL Fortjensttegn i Sølv.

Folk & Forsvars nyhedsbrev

Danske Soldaterforeningers Landsraad er med hele sin organisation medlem af Folk & Forsvar.
Folk & Forsvar udsender – tilsvarende Landsrådet – hver måned et elektronisk nyhedsbrev.
I Folk & Forsvar supplerer dette nyhedsbrev temabladet, der normalt udsendes 4 gange årligt.
For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er det besluttet, at
Vedetten i fremtiden suppleres med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar.
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Nyhedsbrev

*

Juli 2006

Det kommende Beredskabsforlig 2006-2009

Radiosystem er sendt i udbud
Regeringen har taget initiativ til, at alle danske beredskabsmyndigheder skal have adgang til
et fælles radiosystem. Radiosystemet vil skabe grundlag for bedre koordinering af beredskabsindsatsen i tilfælde af naturkatastrofer, terrorangreb og store ulykker.
Derfor har Økonomistyrelsen igangsat det EU-udbud, der skal sikre samordning af radiosystemet.
Regeringen ønsker, at alle beredskabsgrene skal have et nyt, fælles radiokommunikationsnet.
Det fælles radionetværk skal sikre det danske beredskab nyt og tidssvarende radiokommunikation og mulighed for at kommunikere på tværs af organisatoriske skel eksempelvis ved en
større ulykke eller ved katastrofer.
Økonomistyrelsen, der hører under Finansministeriet, har i tæt samarbejde med relevante
myndigheder fået ansvaret for at forberede og koordinere indgåelsen af en fælles offentlig aftale med en privat operatør om at etablere og drive et fælles beredskabsnetværk.
Baggrund for fælles radiokommunikation
Det danske nød- og redningsberedskab består af både statslige, kommunale, amts-kommunale
og private aktører (fx brandvæsen, politi, ambulancetjeneste og beredskabsstyrelsen) som
råder over mere end 100 forskellige radiokommunikationssystemer. De systemer, der i dag
anvendes af de danske beredskabsmyndigheder, er gennemsnitligt omkring 15 år gamle og er
kendetegnet ved, at de primært kan anvendes til intern kommunikation – og kun i mindre grad
til kommunikation på tværs af beredskabsmyndighederne.
Ved ulykker eller katastrofer er det afgørende, at alle beredskabsgrene kan kommunikere optimalt indbyrdes. Et nyt og fælles radionet for det danske beredskab vil således:
•

Øge sikkerheden i Danmark ved at skabe grundlag for at beredskabet, fx politi og
brandvæsen, har mulighed for at kommunikere på tværs af organisatoriske skel – dvs.
på tværs af såvel myndighedsskel som kommunale geografiske skel.

•

Sikre beredskabet i Danmark en tidssvarende radiokommunikationsløsning, der både
kan anvendes til almindelig hverdagsbrug og under ekstreme situationer som større
ulykker, katastrofer eller terroranslag.

Proces og tidsplan
Etableringen af selve radioinfrastrukturen vil ske som køb af serviceydelse. Det vil sige, at det
er hensigten, at der indgås en samlet kontrakt på vegne af alle beredskabsgrene med en privat
virksomhed om adgang til et landsdækkende radionet.
Indgåelse af kontrakten med en privat leverandør om etablering og drift af radionettet vil ske
på baggrund af et teknologineutralt udbud. Udbuddet blev officielt startet ved udsendelse af
udbudsbekendtgørelsen, som kan ses på www.oes.dk/beredskabsradio. Af udbudsbekendtgørelsen fremgår blandt andet de væsentligste karakteristika for det fælles radionet.
(Kilde: BF-Info)
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Konference i Folk & Forsvar i Norden
Næstformanden i Folk & Forsvars bestyrelse, Claus Høegh-Guldberg, deltog i dagene 10.-14.
juni 2006 i Nordisk Konference i Kirkenes i Nordnorge, og med besøg i Murmansk.
Fra Danmark deltog en delegation på 8 personer under formandskab af direktøren for FOV,
Kay Søren Nielsen. I konferencen deltog i alt 44 repræsentanter fra henholdsvis Sverige, Danmark, Finland og Norge.
Sammensætningen var mangeartet, spændende over de respektive landes Folk & Forsvarrepræsentanter til politikere, mediefolk, professorer og embedsmænd.
Formålet med konferencen var at give indsigt i Nordområderne og i særdeleshed de udfordringer, der ligger i adkomsten til mere
end
anslået
¼
af
verdens
energiressourcer samt de rigeste
fiskeressourcer.
Det er som bekendt altid sundt fra
tid til anden at stille sig op på et
bord og se verdenen fra en anden
vinkel. Set fra vanligt perspektiv er
Danmarks relation til Ishavet umiddelbart ganske begrænset. Men ser
man på en globus fra oven – en
såkaldt polarprojektion – da vil man
erkende ganske andre naboer til
Kongerigets territorium.
En af de danske indlægsholdere gav
således en interessant vinkel i form
af et eventuelt fremtidigt dansk
krav i henhold til Havretskonventionen på kontinentalsoklen ud fra Grønland. I givet fald – hvis
et sådant krav anerkendes – kan Nordpolen gå hen og tilfalde Danmark. Endnu mere interessant er eventuel forekomst af ressourcer i området, hvilket kan give anledning til en række
overvejelser af strategisk betydning.
Claus Høegh-Guldberg (2 fra højre) i
Hercules C 130 på vej mod Kirkenes.

Konferencen indeholdt tillige en interessant tur til Murmansk med besøg hos den norske generalkonsul, der orienterede om situationen i Nordvest-Rusland.
En nærmere beskrivelse af konference vil fremgå af Avisen Folk & Forsvar i september.

Hvervekampagne rettet mod hjemsendte værnepligtige
Din uniform savner dig!
”Hører du til de relativt få danskere, der kan gøre en forskel, når en fabrik eksploderer, naturen brænder eller en olietanker går på grund?”
Sådan lyder et af spørgsmålene i hvervekampagnen ”Din uniform savner dig”, som Beredskabsstyrelsen har lanceret.
Kampagnen er rettet mod hjemsendte værnepligtige, der har mod på at blive frivillige i Beredskabsstyrelsens operative beredskab.
”De værnepligtige er en vigtig målgruppe. De har en uddannelse og et kendskab til det statslige redningsberedskabs opgaver både nationalt og internationalt, som samfundet kan gøre
brug af”, lyder det fra Beredskabsstyrelsens Frivilligcenter i Hedehusene.
De værnepligtige, der melder sig under fanerne som frivillige, bliver del af Den Frivillige Indsatsstyrke (DFI), der kan indsættes ved store mandskabskrævende opgaver eller ved sjældent
forkomne hændelser som naturkatastrofer og terror. I dette forår har Beredskabsstyrelsen
inviteret de seneste fem årgange af værnepligtige til informationsmøder.
Læs mere om Beredskabsstyrelsens kampagne ”Din uniform savner dig” på www.blivfrivillig.dk
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Kommende arrangementer i Folk & Forsvar
11.08.06 afvikler Folk & Forsvar’s forretningsudvalg møde i Trommesalen kl. 08.00
27.08.06 afvikles stævnet "FORSVARETS DAG PÅ KRONBORG".
30.-31.08.06 afvikles bestyrelsesseminar med særlig fokus på projekter og udfordringer i
2007-2008 m.v.
31.08.06 kl. 19.00 arrangerer Folk & Forsvar i Ringkøbing og Viborg Amter sammen et besøg
ved helikoptereskadrillen på Flyvestation Karup. Man opfordrer interesserede medlemmer til
at notere sig arrangementet i kalenderen allerede nu.
Arrangementsoversigten er i øvrigt løbende opdateret på www.folkogforsvar.dk
Vi opfordrer amter og organisationer til løbende at orientere Sekretariatet og Nyhedsbrevet om kommende aktiviteter
- og huske en tilbagemelding efter aktiviteterne.

Afviklede arrangementer

Kronprinsparret på
Bornholm
I dagene 21.-22. juni besøgte Kronprinsparret Bornholm. Behørigt var 35 faner
på plads på kajen i Rønne –
også Folk & Forsvars fane –
da øen bød velkommen til
gæsterne ved ”Dannebrog”s
anløb, desværre i regnvejr!
Der kom dog også denne
gang sol over Bornholm, og
øen – ikke mindst arrangørerne efter et stort forarbejde – havde stor glæde
af det kongelige besøg.
Foto: Finn Rasmussen

Andre nyheder
Bjarne Laustsen ny præsident for Beredskabsforbundet
Beredskabsforbundet har ved landsrådsmødet den 17. juni 2006 i Nyborg valgt en ny præsident for de kommende 2 år. Valget er faldet på Bjarne Laustsen, MF, Socialdemokratiet. Han
er bl.a. medlem af Folketingets Forsvarsudvalg og har derfor indgående kendskab til området
for det danske redningsberedskab.
Den tidligere præsident, Anders Samuelsen, Det Radikale Venstre, der er medlem af Europaparlamentet, er blevet valgt som vicepræsident. Han vil således stadig være tilknyttet Beredskabsforbundet og kunne yde støtte i det organisatoriske arbejde bl.a. i forbindelse med EUrelaterede opgaver.
Ny kommunikationschef i Forsvarskommandoen
Forsvarskommandoen skiftede med udgangen af juni kommunikationschef.
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Oberstløjtnant Hans-Christian Mathiesen forflyttes til Bornholm som chef for Opklaringsbataljonen – og derefter direkte til Afghanistan.
Som ny kommunikationschef er udpeget oberstløjtnant Lennie Fredskov, der kommer fra
Statsministeriet.
Folk & Forsvars informationschef var naturligvis på pletten og kunne sige tak til Hans-Christian
Mathiesen for godt samarbejde, der har udmøntet sig i gode foredrag, artikler til F&F Magasinet og god sparring.
Velkommen til Lennie Fredskov, som vi allerede har haft et godt samarbejde med i Statsministeriet i forbindelse med markeringen af 60 året for Danmarks befrielse.

Presseklip
Ros til Folk & Forsvar
Det er dejligt at opleve engagerede præsidemedlemmer.
Klikker man ind på folketingsmedlem (og medlem af præsidiet i Folk & Forsvar) Christian Pihl
Lorentzens hjemmeside, står der en hyldest til Folk & Forsvar i forbindelsen med hans deltagelse i Præsidemødet den 1.juni hos Nykredit.
- Jeg er glad for - som folketingsmedlem - at kunne bidrage til at understøtte det vigtige arbejde i Folk & Forsvar. Der er brug for en stor folkelig bevægelse, der sætter positivt fokus på
forsvarsviljen og på dansk forsvars opgaver.
Pihl Lorentzen fortæller i øvrigt, at der midt i juni var møde i Forsvarsministeriet, hvor forligskredsen bag forsvarsforliget blev orienteret om status for implementeringen af aftalen.
Væk med EU-forbehold
EU-forbeholdene må afskaffes, skriver Gitte Seeberg (K) og Europaparlamentariker i Berlingske Tidende 19. juni. Hun skriver, at forbeholdene skader Danmark, både på det retslige område og på forsvarsområdet, og kronen er i forvejen bundet 100 procent til euroen.
- Ingen tvinger nogen til at tilmelde en hær under EU-flag. EU skal løse fredsbevarende opgaver – nogle gange med NATO, andre med FN, og engang i mellem alene. Naturligvis skal
Danmark være med, skriver Gitte Seeberg.
Danmark i Sikkerhedsrådet
Danmarks udenrigsminister Per Stig Møller var tilfreds, da han som formand for Sikkerhedsrådet fremhævede retsprincipperne for terrorister. FN vil nemlig skabe klare regler for, hvordan
man kan klage, hvis man uretmæssigt er blevet sanktioneret af FN.
- Rådet er forpligtiget til at sikre, at der eksisterer fair og klare procedurer for at placere individer og institutioner på sanktionslister og for at fjerne dem såvel som for at sikre humanitære
undtagelser, sagde ministeren.
Totalforsvaret af Danmark
InterForce News juni-udgave bringer en leder af formanden, tidligere udenrigsminister Uffe
Ellemann-Jensen, hvor han skriver, at ”Danmark er et af de lande i verden, der giver mest i ulandsbidrag pr. indbygger. Danmark skal dog fortsat også være med, når freden skal skabes
og sikres, og den opgave er vokset med det nye forsvarsforlig. Nu er det ikke blot opgaverne
på den anden side af jordkloden, som kalder på folk fra den civile sektor, nu er det også totalforsvaret af Danmark.
Derfor har Forsvaret udsendt ønskelister til 7.000 i Reserven for at høre om deres fremtidige
plads i forsvarets nye struktur.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Redaktion:
Ole Bennekou, generalsekretær, og
Claus Arboe-Rasmussen, informationschef
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