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Præsidentens hjørne
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Jeg oplever
paradokser!
Vi lever i et informationssamfund –
på godt og ondt.
Nogle vil nok påstå,
at vi endog lever i
et
postinformationssamfund.
Man
taler om, at vi er på
vej ind i ”oplevelsessamfundet”.
Det er naturligvis forskere, der ved at kigge
i krystalkikkerten kan se sådan noget.
Forskere, det er også dem, man henviser til,
når man taler om, at ”undersøgelser har
vist” det ene og det andet. Det er formentlig
ikke de samme mennesker, og forskere taler
måske ikke så meget sammen, for der er jo
forskere, der fortæller om, hvor forfærdeligt
de har det mange steder over hele kloden.
Det ved vi godt, for vi ved jo, at vores land
sender soldater ud i hele verden for at gøre
en forskel. Gad vide om de, for den sags
skyld både soldaterne og befolkningerne,
oplever, at de er medlemmer af et ”oplevelsessamfund”? En interessant tanke!
Man altså, vi lever i et informationssamfund.
Det giver sig blandt andet udtryk i en kolossal mængde informationer, som gør folk
vidende, som gør folk engagerede, og formentlig af den grund får dem til at både
udforske informationerne og debattere
mange af dem. I dagspressen bugner det
med læserbreve, debatter og så videre, må-

ske oven i købet så meget, at det kan være
vanskeligt at følge med, og at finde sit eget
ståsted.
Kunne man forestille sig, at informationerne
bliver så mangfoldige, at vi almindelige
mennesker mister overblikket og ikke kan
følge med længere, og må overlade debatten, indsigten og indflydelsen til de mange
forskere?
Kunne man forestille sig, at der reelt er en
fare for, at demokratiet i Danmark går trangere tider i møde?
Hvorfor skriver jeg nu sådan noget?
Det gør jeg, fordi jeg oplever nogle paradokser. Der er efter den kolde krig sket en
eksplosion i interessen krigshistorien, og for
Forsvaret og alt, hvad der har med det at
gøre.
Der er en meget stor opbakning til vore soldater rundt omkring i verden. Det er jo alt
sammen spændende, men alligevel synes
jeg, der mangler noget. Det er som om det
er oplevelsesdelen af det, som folk fokuserer
på. Det er som om man afventer den næste
”udsendelse” i fjernsynet med det spændende program. Det er som om man står ved
siden af og kigger ind på virkeligheden. Kun
de, der er tæt på, for eksempel med børn
eller ægtefolk eller forældre udsendt til mellemøsten, fornemmer man, er ægte engageret og berørt.
Alt dette får mig til endnu en gang at fastslå, hvor væsentligt det er for os alle at
kæmpe for vores demokrati en lille smule
hver dag, og at presse alle i retning af at
værnepligten skal bevares, som det bedste
middel til at holde hele befolkningen engageret og føle medansvar, når vore politikere
sender danske soldater ud, og i værste fald
forlanger, at de tager andre menneskers liv,
mens deres eget konstant er i fare.
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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 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
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.
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
Marts

8. marts
8. marts
8. marts
10. marts
14. marts
17. marts
19. marts
20. marts
24. marts
28. marts
29. marts
31. marts

Militærpolitiforeningen i Danmark
Falsterske Fodregiments Soldaterforening
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Slesvigske Fodregiments Soldaterforening
Soldatens og Orlogsgastens Fond
Danske Dragonforeningers Sammenslutning
DSM – ledergruppen
Den Danske Brigadeforening DANFORCE
Danske Feltartilleriforeninger
DSM – ledergruppen
Danske Soldaterforeningers Landsraad
De Allieredes Danske Vaabenfæller

Militærpolitiet i 60 år - Aalborg Kaserner
Markering af regimentets 260 års dag
Opstillingsmøde på Dannevirke i Odense
Årsmøde på Haderslev Kaserne
Fondsbestyrelsen møde kl. 11.00
Repræsentantskabsmøde i Holstebro
Møde med samvirkerne kl. 10.30 i Odense
Repræsentantskabsmøde i Korsør
Repræsentantskabsmøde i Varde
Ledermøde i Marineforeningens lokaler
Opstillingsmøde i Laksegade i København
Generalforsamling i Laksegade

April

9. april
13. april
14. april
28. april
28. april

Slesvigske Fodregiments Soldaterforening
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Intendanturforeningen
Militærpolitiforeningen i Danmark

Veterandag på Haderslev Kaserne
Præsidiemøde på Haderslev Kaserne
Landsrådsmøde 2007 i Haderslev
Jubilæumsstævne i Kastellet
Repræsentantskabsmøde i Odense

Maj

4. maj
5. maj
6. maj
12. maj
12. maj
12. maj
12. maj
12. maj

Slesvigske Fodregiments Soldaterforening
De Danske Pionerforeninger
De Danske Garderforeninger
Folk & Forsvar
De Blå Baretter
Fynske Livregiments Soldaterforening
Danske Dragonforeningers Sammenslutning
Slesvigske Fodregiments Soldaterforening

Lysfest i Haderslev
Sendemandsmøde i Skive
Årgangsparade ved Rosenborg
Forsvars- og Sikkerpolitisk konference
Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne
Jubilardag på Odense gl. Kaserne
Dragon- og Forældredag i Holstebro
Jubilarstævne på Haderslev Kaserne

Landsrådsmøde 2007
Danske Soldaterforeningers Landsraad indkalder herved til landsrådsmøde
Lørdag 14. april 2007 kl. 10.00 på Haderslev Kaserne.
Der er parade og kransenedlæggelse ved kasernens mindevæg kl. 09.15.
Materiale til landsrådsmødet, herunder program, dagsorden, beretning, regnskab og tilmeldingsskema
m.v., udsendes til landsforeningerne i uge 10.
Der vil som sædvanlig være mulighed for forplejning og indkvartering fra fredag aften.
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Danske Soldaterforeningers Landsraad

DAGSORDEN
for

landsrådsmødet lørdag 14. april 2007 på Haderslev Kaserne

1.

Valg af dirigent

2.

Valg af stemmetællere

3.

Registrering af fremmødte stemmeberettigede landsforeninger

4.

Præsidiets beretning

5.

Beretning om Dybbøl Mølle

6.

Beretning om Soldatens og Orlogsgastens Fond

7.

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

8.

Budgetfremlæggelse / kontingent for 2008

9.

Indkomne forslag
Præsidiet fremlægger handleplan for 2007-2008

10.

Valg
a.

Valg af vicepræsident for 2 år. Preben Sloht Nielsen modtager genvalg

b.

Valg af landsrådssekretær for 2 år. Ole Bennekou modtager genvalg, men kun for 1 år

c.

Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Totalforsvarsregion Midtjylland for 2 år. Sven-Erik
Bolt Magnussen modtager genvalg

d.

Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland,
for 2 år. Leif Christensen modtager genvalg

e.

Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Totalforsvarsregion København og Bornholm for 2
år. Max Nielsen modtager ikke genvalg

f.

Efter indstilling valg af 3 suppleanter for 2 år – ad punkterne c-d-e (vakant, Jens Christian
Rotbøll og Svend Knudsen)

g.

Valg af 2 repræsentanter til Dybbøl Mølles bestyrelse. Bjarne G. Bagge og Knud Hansen modtager begge genvalg

h.

Valg af repræsentant til Soldatens og Orlogsgastens Fond. Ole Bennekou modtager genvalg

(Valgene ad pkt. c-d-e-f sker efter indstilling fra de DSL-tilknyttede soldaterforeninger i de 3 berørte områder.
11.

Valg af revision
På valg er

12.

Registreret revisor Kurt Kjær
Benny Dinesen, De Danske Pionerforeninger
Poul Mødekjær, Intendanturforeningen /suppleant

Landsrådsmødet 2008 - datofastsættelse

13.

Eventuelt

14.

Landsrådsmødets afslutning
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31. Nordiske Soldater- og Marineforenings Stævne
Almegårds Kaserne på Bornholm

torsdag 14. juni – søndag 17. juni 2007

Det 31. Nordiske Stævne 2007 afvikles efter tur af Danmark
med Danske Soldaterforeningers Landsraad som arrangør.
Store dele af stævneprogrammet foreligger allerede nu.
Det danske kontingent sammensættes med 60 deltagere fra
landsforeningerne i Landsrådet og repræsentanter fra Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening.
Danske deltagere må af hensyn til overfartsmuligheder fra
Ystad påregne at skulle samles i København og rejse til Bornholm allerede onsdag 13. juni sidst på eftermiddagen.

Indkaldelse udsendes til landsforeningerne i løbet af
marts måned.

Hædersbevisninger i Landsrådet
Tillykke!

Fortjensttegn
i bronze

Fortjensttegn
i sølv

Æresplakette

Ebbe S. Sigurdson
Leif Christiansen
Henrik Cramer
Danske
Feltartilleriforeninger
4. februar 2007

Mindeparade i Holstebro
Irak Hold 8 er netop vendt hjem.
I dette hold var et kompagni fra Jydske Dragonregiment i Holstebro.
Den for nylig dræbte soldat Martin Hjorth var
en del af dette kompagni. Derfor afviklede
holdkammeraterne torsdag 22. februar en
mindeparade for den dræbte soldaterkammerat, og der blev lagt blomster ved kasernens
mindesten til ære for regimentets faldne.
Mindestenen blev ved paraden tilføjet en
mindeplade for Martin Hjorth.
Ved paraden holdt regimentets chef, oberst
Kristian Sørensen, en mindetale til Martins
soldaterkammerater og pårørende.
Foto: Tommy Bruhn
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Nyhedsbrev @

Marts 2007

Folk & Forsvar er med hele sin organisation Danmarks største samarbejde med positiv opbakning til
det forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde. Vort motto er Fred i Frihed.
Folk & Forsvar bidrager til at skabe fælles forståelse for, at den enkelte føler sit medansvar for at løfte
samfundets opgaver i forhold til den strategi, som Danmark har fastlagt for sin sikkerhedspolitiske
rolle, med henblik på at skabe robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den enkelte.

Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference
Folk & Forsvar arrangerer lørdag 12. maj 2007 kl. 10.00 en Forsvars- og Sikkerhedspolitisk konference i Landstingssalen på Christiansborg.
Konferencens hovedtema er

"Danmarks strategiske rolle internationalt - politisk og militært”.
Konferences indledes af forsvarsminister Søren Gade og institutchef, ph.d Mikkel Vedby Rasmussen, Dansk Institut for Militære Studier, der begge giver oplæg til dagens debat.
Debatten følges op af politiske indlæg og en paneldebat, hvor en række folketingspolitikere fra
Forsvarsudvalget og Udenrigsudvalget indgår.
Konferencens deltagere vil være Folk & Forsvars præsidium og bestyrelse, en lang række repræsentanter fra Folk & Forsvars Amtskredse og medlemsorganisationer, samt en del inviterede gæster, herunder Forsvarets ledelse m.fl.
Om eftermiddagen afvikler Folk & Forsvar sit ordinære årlige repræsentantskabsmøde.

Forsvarsministeren: Vi risikerer en fiasko
- Vi har brug for en større indsats i Afghanistan fra
flere lande. Ellers kan vi risikere en fiasko, sagde
forsvarsminister Søren Gade efter NATO-mødet tidligere på måneden i Sevilla. Han tilføjede, at hvis
NATO ikke formår at genvinde kontrollen og tage
initiativet, kan krigen mod Taleban-militsen være
tabt.
Forsvarsministeren opfordrede til, at NATOs nye
udrykningsstyrke indsættes som reserve, men flere
landes forsvarsministre var imod et sådant initiativ,
angiveligt med en tydelig markering af, at NATO
ikke skal lade sig misbruge som et redskab for
USA’s udenrigspolitik.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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På mødet bad NATOs militære ledelse om op mod 2.000 mand yderligere. Men det stod efter
mødet ikke klart, hvor de skulle komme fra.
I forvejen er godt 35.000 NATO-soldater – heraf knap 400 danske – i gang med at forberede
sig mod en ny offensiv fra Taleban til foråret.
Senere på måneden traf regeringen så beslutning om at trække
den danske bataljon på 400 mand hjem fra Irak til august og
lade den erstatte af en gruppe rådgivere, der indsættes som bistand til nogle irakiske ministerier, samt 4 Fennec-helikoptere
med mandskab til overvågning.
Samtidig med denne beslutning meddelte regeringen, at man
herefter påtænker at forstærke Afghanistan-styrken med 200
mand for ad den vej at skærpe indsatsen mod Taleban-truslerne.
Også britisk styrkeforøgelse i Afghanistan
Storbritannien øger også sit styrkebidrag i Afghanistan. Den britiske regering har i de seneste
dage udmeldt, at man hen over sommeren vil sende yderligere 1.400 mand til Afghanistan –
hovedparten til Helmand-provinsen mod syd, hvor også de danske styrker er udstationeret.

Kommende arrangementer i Folk & Forsvar
Marts
06.03.07
Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amt holder generalforsamling i S.I. Centeret i Rødekro kl. 18.30. Efter
generalforsamlingen taler Forsvarsminister Søren Gade.
06.03.07
Folk & Forsvar på Bornholm afholder generalforsamling på Almegårds Kaserne.
10.03.07
Folk & Forsvar i Roskilde Amtskreds afholder generalforsamling på formandens adresse, Krogager 3,
Ågerup, 4000 Roskilde.
13.03.07
Folk & Forsvar i Københavns Amtskreds afholder generalforsamling kl. 19.30 på Gladsaxe Hovedbibliotek, lokale 6, Søborg Hovedgade 220.
13.03.07
Folk & Forsvar i Storstrøms Amtskreds afholder generalforsamling kl. 19.00 på Vordingborg Kaserne,
Bygning 1.
Efter generalforsamlingen holder generalløjtnant Keld Hillingsø og journalist Kasper Søegaard kl. 20.00 i
Auditoriet foredrag over emnerne i bogen "Udsendinge for fred". Foredraget forventes afsluttet kl. 22.00.
15.03.07
Informationsudvalget holder møde kl. 10.00 i Trommesalen
19.03.07
Folk & Forsvar i Ribe Amtskreds afholder generalforsamling kl. 19.30 i Hærhjemmeværnsdistrikt Sydvestjyllands lokaler, Veldbækvej 48 i Esbjerg.
20.03.07
Folk & Forsvar i Ringkøbing Amtskreds afholder generalforsamling kl. 19.30 i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10. Efter generalforsamlingen fortæller formanden for Ritmesterforeningen ved JDR i Holstebro, MAJ K.K. Madsen, som sine oplevelser i KOSOVO.
20.03.07
Folk & Forsvar på Fyn afholder generalforsamling på DANNEVIRKE Soldaterhjem, Sdr. Boulevard 15, kl.
19.30. Efter generalforsamlingen er der foredrag af Major Svenn O. Andersen, Hjemmeværnsdistrikt
Nordvestfyn. Tema: Hvad er Hjemmeværnsdistriktets rolle i den nye regionsstruktur?
20.03.07
Bestyrelsesmøde kl. 15.00 - Vesterbrogade 6 D.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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20.03.07
Folk & Forsvar i Nordjyllands Amtskreds afholder generalforsamling kl. 19.30 på Beredskabscenter
Aalborg, Thomas Bossgade 6. I forbindelse med generalforsamlingen er tilrettelagt en rundvisning på
Beredskabscenteret og en orientering om dets virksomhed.

April
18.04.07
Folk & Forsvar i Ringkøbing og Viborg Amtskredse arrangerer under temaet "Politiets rolle i totalforsvaret" besøg på Politigården i Holstebro (Midt- og Vestjyllands Politikreds). Politiinspektør Kaj Stendorf
Jensen vil indlede og bl.a. berette om sine erfaringer fra tjeneste i udlandet.

Pressemeddelelse fra Folk & Forsvar
Folk & Forsvar udsendte tirsdag 27. februar denne pressemeddelelse:

Slankekur for økonomiens skyld
Opinionsanalyser har ”fanden skabt”. Når de er med én, er man glad. Når de er imod én, passer de ikke. I den seneste uge er der fremkommet en ny befolkningsanalyse, som fortjener en
kommentar fra Folk & Forsvar.
Analyse Danmark har for Ugebrevet A4 spurgt danskerne i de første uger af januar i år – og
således før regeringen meldte ud om tilbagetrækning af de danske styrker i Irak. 63 % svarer,
at der i 2008 bør bruges færre eller meget færre penge på dansk forsvar. Et forsvar, der i år
forventes at bruge 19.8 mia. kroner. Kun 5 % mener, at der skal bruges flere penge på militæret. Samtidig siger hele 66 %, at de er helt eller delvis enige i, at størstedelen af forsvarsbudgettet kunne bruges bedre andre steder. Kun 18 % er helt eller delvis uenig heri.
Folk & Forsvar er lodret uenig med flertallet. Vi satte et stort folkeligt pres i gang i 2004, da
man før underskrivelsen af det nuværende forsvarsforlig ønskede at skære i forsvarsbudgettet.
Vi mente dengang og nu, at man ikke skal diskutere reduktioner i forsvaret, før opgaver og
nødvendige kapaciteter er fuldt implementeret og efterprøvet, og at samfundet alt for ofte gør
forsvaret til en økonomidiskussion og ikke en værdi- og kulturdebat.
Dansk forsvar er godt i gang med den største strukturelle og økonomiske forandring i 100 år,
og har i det seneste år bevist, at man vil leve op til forudsætningerne i forsvarsforliget, og at
man i 2009 er klar til at stille 2.000 mand til internationale opgaver.
Lad nu lige forsvaret få arbejdsro til at bevise forandringsledelse.
Samtidig er man heller ikke nået til en midtvejsevaluering af den kortere danske værnepligt,
som i høj grad er en værdi- og kulturdebat frem for en økonomidebat. Hvis vi skal styrke den
beredskabsmæssige robusthed i samfundet og skabe fortsat sikkerhed og tryghed for den enkelte, nytter det ikke at tænke i tal i stedet for i værdier. Det er heldigvis ingredienser, som er
med i forhandlingerne til et nyt beredskabsforlig, og som er med til at holde forsvarsviljen og
forsvarsevnen intakt. Det sker ikke gennem en automatisk økonomidebat.
Derfor er det en forfejlet tankegang at begynde at tænke økonomi og besparelser, før opgaverne er implementeret nationalt som internationalt.
Den brede politiske enighed om mål og budget for dansk forsvar bør ikke sættes over styr her
blot to år senere, fordi størstedelen af 1.198 udvalgte danskere har ladet sig forblænde af de
alvorlige problemer i vor hjemlige sundhedssektor og mediernes negative understregning af, at
dansk tilstedeværelse i Irak har været en fiasko. Den danske tilbagetrækning er et indenrigspolitisk skaktræk og næppe et sikkerhedspolitisk ønske. Hvis vi ikke havde organisationer som
Folk & Forsvar, blev forsvarsdebat kun til en økonomidebat.
Claus Arboe-Rasmussen
Informationschef i Folk & Forsvar
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Fortsat focus på værnepligten
En tilsvarende meningsmåling foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4 har beskæftiget
sig med de unges holdning til værnepligten. Og ikke underligt: Den unge generation vil
overvejende helt afskaffe værnepligten – den 4 måneders basisuddannelse.
Meningsmålingen er foretaget via SMS, og efter undersøgelsen svarer 52 % af de unge danskere i gruppen 18-29 år, at værnepligten helt bør afskaffes.
- Det undrer mig ikke, siger forsvarsminister Søren Gade til Avisen Urban. Det er jo de unge,
som værnepligten rammer. Der er ingen tvivl om, at værnepligten i fremtiden kommer under
pres. Men så længe jeg har noget at skulle have sagt, vil jeg kæmpe indædt imod, fastslår
forsvarsministeren.
Undersøgelsen viser i øvrigt også, at jo ældre man er, jo mere støtter man pligten til at tjene
fædrelandet.

Andre nyheder
Stevnsfortet bliver koldkrigsmuseum

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har givet tilsagn om
støtte på kr. 3.000.000 til etablering af Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Dette tilsagn var den
brik, der manglede i det økonomiske fundament for at kunne skabe adgang til Danmarks sidste
operative fort ved at omdanne det til museum.
Stevnsfortet ligger på det yderste af Stevns og blev etableret i 1953 - hugget ud direkte i undergrundens kalkklippe. Fortets vigtigste formål var at sikre indsejlingen fra Østersøen mod en
sovjetisk flådeinvasion. Stevnsfortet er Danmarks eneste klippefæstning og blev landets sidste
operative fort.
Efter Murens fald i 1989 mistede Stevnsfortet sin strategiske betydning, og kommandoen blev
strøget i efteråret 2000.
Generøs økonomisk støtte
Koldkrigsmuseum Stevnsfort har hidtil været en vision delt af Støtteforeningen til Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Østsjællands Museum og Stevns Kommune. De lokale ildsjæle og entusiastiske museumsfolk har gennem flere år arbejdet tæt sammen med kommunen om at gøre
visionen til en realitet.
Rigtigt skub i projektet kom der, da kulturminister Brian Mikkelsen besøgte fortet og efterfølgende igangsatte en undersøgelse af, om det var muligt at etablere museum i fortet, og derefter sikrede fortet mod forfald med sigte på at klargøre fortet til museumsbrug.
I 2005 fik projektet royal støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, og i løbet af
2006 kom flere tilsagn om støttebeløb fra bl.a. Nordea Danmark Fonden, Rødvig Ferieby og
Stevns Kommune. De generøse tilsagn om støtte giver sammen med det nye store tilsagn om
støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal mulighed
for at realisere visionen, og mange års lokal indsats kan bære frugt.
Fine rammer for formidling af Den Kolde Krig
Den Kolde Krig er historie. En historie mange stadig kan erindre, men som for fremtidens børn
og unge vil være en tåget fortid. Stevnsfortet står nu som et monument over denne periode i
Danmarks historie og skaber en enestående ramme for formidling af Den Kolde Krig.
I Stevnsfortets lange gange hugget ud i den rå kalkklippe 18 meter under jorden gribes man af
stemningen og bliver fanget ind af historien. Museet kan fortælle om en dagligdag for hundredevis af mennesker, dengang Den Kolde Krig var hverdag, og Stevns lå i frontlinien. Og museet kan fortælle historien om stemningen i tilspidsede situationer, hvor fortets besætning har
frygtet, at fjenden var på vej.
De omfattende forarbejder med etablering af sikringsudstyr, opførelse af et besøgscenter samt
indretning af udstilling m.v. – og ikke mindst godkendelse af en Lokalplan for området, har
betydet en forsinkelse af projektet, og det forventes nu, at Koldkrigsmuseet først bliver klar til
officiel indvielse i løbet af 2008.
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Nyt fra Sekretariatet
Kontingent for 2007
Folk & Forsvars mange individuelle medlemmer foretager i øjeblikket indbetaling af kontingentet for 2007. I løbet af februar er indløbet kontingent fra mere end 1.000 medlemmer.
Tak for det. – Vi mangler fortsat en del, men de dukker formentlig op inden længe.
Indbetalingen sker i år enten via bankoverførsel eller giroindbetaling.
En del medlemmer har tidligere anvendt PBS-overførsel og har reageret på ”tilbageskridtet”.
Når betalingsformen i år er ændret skyldes det en række problemer sidste år i et ”manglende
samarbejde” mellem PBS-datafiloverførslen og indlæsningen i Folk & Forsvars database. Herved blev en gruppe trofaste Folk & Forsvar medlemmer uretmæssigt rykket for allerede indbetalt kontingent. Og det var ingen succeshistorie!
En forholdsvis stor medlemsgruppe har i år meget prisværdigt benyttet lejligheden til at ændre
et individuelt standard-medlemskab til et ægtefællemedlemskab. En rigtig god idé. I Folk &
Forsvar er en sund økonomi en grundforudsætning.
Men det er et solidt medlemsgrundlag bestemt også!
Central økonomistyring i Folk & Forsvar
Fra 1. januar indførtes den nye økonomistyringsmodel i Folk & Forsvar i forhold til amtskredsene. Ordningen udspringer i et ønske om at lette amtskredsene for det administrative økonomiansvar. Amtskredsene kan – om ønsket – trække en mindre rådighedssum hjem, men
kan i øvrigt indsende regnskabsbilag til Sekretariatet til afregning og opdatering – og afskrivning på det udmeldte års-rammebeløb.
Ordningen indebærer i øvrigt, at den enkelte amtskreds – ligeledes om ønsket – løbende vil
kunne rekvirere en regnskabsoversigt.
Nyordningen er allerede i fuld gang, og langt de fleste amtskredse roser den nye ordning.
_____________________________________________________________________________________________________________

Støt op om Folk & Forsvar – meld dig ind som individuelt medlem!

Et af flere fokusområder i Folk & Forsvar i 2007 er fremtidssikring af medlemsgrundlaget.
Vi skal have flere individuelle medlemmer – og gerne også de lidt yngre årgange!
Et af mange virkemidler i denne relation er et nyt forenklet indmeldelseskort, som i øjeblikket
er under fordeling til amtskredse m.v.
Er du medlem? Eller har du et potentielt medlem i dit netværk, så rekvirer et indmeldelseskort
i Sekretariatet – eller påvirk pågældende til at opdatere sig på hjemmesiden!
En ny hvervebrochure til de yngre – bl.a. målrettet på Folk & Forsvars Ungdomsorganisation
YES Danmark, er i øjeblikket i trykken.

Og husk!

Nye medlemmer i 2007 modtager vederlagsfrit et eksemplar af bogen ”I krig for freden”.
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Presseklip
Vi render af gårde i utide
Man skal ikke rende af gårde i utide, skriver pens. generalløjtnant K.G.H. Hillingsø i en kommentar i Berlingske Tidende 28. februar. Kommentaren henviser til statsministerens meddelelse om at trække de 400
danske soldater hjem fra Irak og erstatte dem med 50 mand og 4 helikoptere. Selv om tilbagetrækningen
udenrigspolitisk, lokalpolitisk, indenrigspolitisk og af militære grunde er logisk begrundet, så forlader
Danmark området, inden der er skabt et fredeligt, demokratisk Irak.
Vi kunne ikke stå for det pres, det er at deltage i en upopulær krig. Det er nemlig ikke kun Irakkrig, men
krig som sådan, der er upopulært, så uanset, hvor vigtig en sejr er i Afghanistan, skal man næppe forvente den nødvendige udholdenhed her, skriver Hillingsø.

Kommunikation med unge
Kommunikation med unge er et tema, der også interesserer Forsvaret. Derfor har man de sidste par dage
i februar været samlet på Flyvestation Skalstrup for at diskutere, hvordan Forsvaret kan blive bedre til at
kommunikere med de unge. Det udspringer sig af den nuværende succes med rekruttering, men også i,
at man har et imageproblem.
Forsvaret har inviteret chefredaktøren på ungdomsbladet Chili med til mødet. Forsvaret skal i dialog med
de unge og lære at sælge forsvarets helt specielle livsstil ved at bruge Internettet.

Opbakning til tilbagetrækning
En Gallup i Berlingske Tidende 27. februar viser, at 67 % støtter statsministerens beslutning om at trække danske soldater ud af Irak. Kun 12 % er imod. Til gengæld mener 37 %, at statsministerens begrundelse for at trække tropperne hjem på grund af stabile fremskridt i det sydlige Irak er utroværdig/meget
utroværdig. 48 % af besvarelserne peger på, at det nu bliver lettere for statsministeren at vinde næste
folketingsvalg. Endelig siger 39 %, at det danske omdømme er blevet styrket ved beslutningen om tilbagetrækning, mens 34 % mener det er svækket.
I en anden analyse fra Catinet for Ritzau mener 25.2 %, at det er fornuftigt at sende danske soldater til
Afghanistan, mens 34,4 % mener, at danskerne aldrig skulle have været af sted hertil.

Læren efter Irak
Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen skriver den 27. februar i en kronik i Berlingske Tidende,
at Danmark nu står ved et vejskel i spørgsmålet om en aktivistisk udenrigspolitik.
Han mener, det havde været bedre, hvis danske styrker var blevet i Irak, indtil der var skabt klarhed
over, om de irakiske styrker selv kunne klare opgaven. I sytten år har Danmark ført en aktivistisk udenrigspolitik med udsendelse af korvetten Olfert Fischer i første golfkrig i 1990.
Nu spørger Ellemann-Jensen, om vi overhovedet er i stand til at håndtere de situationer, der uundgåelig
opstår, når vi selv er med til at løse de opgaver, der tidligere blev overladt til andre.
Danske soldater har bevist, at de er i stand til at løse opgaven. Danske politikere skylder at bevise, at de
også kan, skriver han.

Flere flådeskibe?
Forsvarsminister Søren Gade siger den 24. februar til Ritzau, at Danmark bør fordoble sin militære indsats i våbenblokaden ud for Libanon. Et dansk flådeskib har deltaget i blokaden siden sommeren 2006,
men forsvarsministeren mener, vi skal overveje, om vi skal sende to standard-flex skibe i stedet for det
ene, vi har af sted.

Irak og Afghanistan
Ulrik Kragh, MF, Kommitteret for Hjemmeværnet, skriver den 14. februar i Berlingske Tidende om Iraksituationen, at irakerne er godt i gang med at uddanne sikkerhedsstyrker. Derfor er det en god timing, at
danskerne nu varsler tilbagetrækning, men vi skal fortsætte med at støtte irakerne i processen mod demokrati. Kragh skriver også, at de danske styrker, der kan frigøres i Irak, kan forfølge andre vigtige mål i
Afghanistan.

Formodninger rapporteres ikke
Sidste efterår den 14. november 2006 var danske soldater i krydsild med Taleban-styrker i Afghanistan.
Under den træfning kom et antal civile afghanere i krydsild, skriver Berlingske Tidende 7. februar. Men da
tabene ikke kunne bekræftes, rapporterede Forsvaret ikke om episoden.
Chefen for de danske styrker i det sydlige Afghanistan, oberstløjtnant Hans-Christian Matthiesen begrunder tavsheden med, at oplysningerne ikke er bekræftede.
- Civile tab er interessante i den hjemlige offentlighed, men jeg rapporterer ikke formodninger, siger
oberstløjtnanten.
I HOK siger oberst Henrik Sommer, at styrkechefer ude i verden ikke skal rapporterer om formodninger.
Taleban-styrkerne åbnede ild mod danskerne på kun 30-50 meter tværs gennem en markedsplads med
mange civile.
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Nyt notat på Forsvarsministeriets hjemmeside om ”Den hemmelige krig”
Manipulerende tilgange, fejl, fordrejninger og bevidste udeladelser, skriver forsvarsminister Søren Gade
om DR’s dokumentarfilm "Den hemmelige krig".
Et 13 sider langt notat er blevet offentliggjort på Forsvarsministeriets hjemmeside www.fmn.dk Gitte
Rabøl, DR2-chef, siger til Berlingske Tidende den 7.februar, at filmen lever op til den kvalitet, man må
forlange af den slags udsendelser.

Manden uden ære
Manden uden ære, betegner Berlingske Tidende den tidligere dansker, nu tysk statsborger Søren Kam i
en leder den 6. februar. Søren Kam, der ved danske domstole er anklaget for sammen med 2 SS-folk at
have skudt redaktør Carl Henrik Clemmensen i 1943, er netop blevet frikendt ved Bayerns øverste landsret for disse anklager, der ligger 62 år tilbage i historien. Den nu 85-årige Søren Kam har overfor den
tyske ret hævdet, at han var med til uagtsomt manddrab og ikke et politisk mord.
Danmark har udstedt en EU-arrestsordre på Søren Kam, men efter tysk ret er sagen forældet.
Politikere på Christiansborg vil have den danske justitsminister til at rejse sagen politisk over for Tyskland, der har EU-formandssædet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Redaktion:
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