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Præsidentens hjørne
Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Et spændende
perspektiv!
Så har vi fået en ny forsvarskommission.
Den har den respekterede
tidligere forsvarsminister
som formand, hvilket vel
både er en cadeau til
Hans Hækkerup og et
signal til oppositionen
om, at man igen ønsker
den bredest mulige politiske deltagelse i det, som
er kommissionens overordnede opgave, nemlig
at lægge op til den næste forsvarsaftale.
Og hvorfor så en forsvarskommission?
Man kunne synes, at en kommission til hver forsvarsaftale både er lidt for meget og samtidig
måske medvirkende til at udvande forskellene på
den lovgivende og den udøvende magt.
På den anden side synes der at være klare fordele, sådan som vi har set det i de sidste 15-20 år,
hvor vi har haft disse kommissioner.
Reelt skaber en kommission oftest bedre tillid
mellem de politiske partier, og det er vel også et
faktum, at man binder hinanden lidt mere op og
derved undgår for meget fnidder og taktisk betinget mudderkastning bagefter.
Så alt i alt må vi betragte det som en fordel for
os alle.
Og hvad skal så Forsvarskommissionen? Jo – den
skal som nævnt først og fremmest bidrage til at
forberede den næste forsvarsaftale, men med et
perspektiv, der rækker helt frem til 2025, altså
både kortsigtet mod næste periode og langsigtet,
det vil sige: Hvor tror vi, vi går hen over de næste 15-20 år? Et spændende perspektiv.

Kommissionen skal tage højde for mange ting,
arktiske egne, energi-, råstof- og forsyningsområdet og den geopolitiske udvikling. Den skal
inddrage nye trusler. Nævnt er hackerangreb
mod computersystemer, hvilket synes meget
relevant i betragtning af de mange it-systemer,
der nu opereres med på missionerne, for ikke at
tale om, at hele Forsvarets administration og
logistik bygger på it-styring.
Så skal kommissionen stille forslag til eventuelle
justeringer i struktur, herunder den operative
kommandostruktur, og materiel, og naturligvis
også om eventuelle ændringer i den geografiske
lokalisering. Så der skal nok igen nogen på en
flyttevogn!
Men kommissionen skal også se på den enkelte
soldats rolle og vilkår og ikke mindst sikkerhed,
hvilket jo er spændende, også i lyset af, at de
første ubemandede kampkøretøjer ruller rundt på
forsøgsbasis.
Kommissionen skal naturligvis også se på kommende større materielanskaffelser, herunder
”eventuel” afløser for F-16.
Naturligvis skal kommissionen kigge på ressourcerne og herunder konsekvenser af anskaffelser,
men den skal også sammenligne vore forsvarsudgifter med andre relevante landes udgifter, og
det er jo også ganske interessant, selv om det
kan betyde pression mod at gå både op og ned i
tildelte midler.
Alt i alt ser det ud til, at man har dækket hele
spektret, og det er vel også sådan, at ikke alle
detaljer kan blive nævnt i et så kortfattet kommissorium.
Men det er nu alligevel tankevækkende, at ord
som terror og terrorbekæmpelse ikke optræder i
kommissoriet.
Det er jo dog næsten det eneste, vort Forsvar
beskæftiger sig med rundt omkring i verden.
Man åbner naturligvis dørene for indflydelse til de
faglige organisationer, og man kan vel sige, at
soldaterforeningsbevægelsens interesser vil blive
tilgodeset gennem den forhåbentlig store indflydelse, Folk & Forsvar vil få i arbejdet.
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Hædersbevisninger i Landsrådet
Tillykke!

Fortjensttegn
i bronze

Bent Andersen
Slesvigske Fodregiments
Soldaterforening
9. november 2007

Fortjensttegn
i sølv

Æresplakette

Henry Christensen
Slesvigske Fodregiments
Soldaterforening
9. november 2007
Poul Erik Farsinsen
De Blå Baretter
18. januar 2008

Aktivitetsoversigt

Tjek aktiviteterne på www.soldater.dk - og på landsforeningernes egne hjemmesider
Februar

15. februar
27. februar

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Dronningens Livregiments Soldaterforening

Præs.møde/Formandsrådsmøde i Odense
Generalforsamling – Nr. Uttrup Kaserne

Marts

8. marts
29. marts

Falsterske Fodregiments Soldaterforening
Danske Dragonfor. Sammenslutning

Regimentets 261-års stiftelsesdag
Repræsentantskabsmøde Holstebro

April

11. april
12. april

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Danske Soldaterforeningers Landsraad

Præsidiemøde på Høveltegård
Landsrådsmøde på Høveltegård

Nyt soldaterhjem i Oksbøl indvies af forsvarsministeren

____________________________________________________________________________________

Slesvigske Musikkorps spiller, når forsvarsminister Søren Gade og repræsentanter for Forsvarets ledelse indvier et nyt soldaterhjem i Oksbøl fredag 1. februar 2008. Forsvarsministeren
klipper snoren over kl. 13.00.
I en kommentar inden sit besøg siger forsvarsminister Søren Gade: ”Soldaterhjemmene giver
soldaterne mulighed for at mødes og slappe af i hjemlige og hyggelige omgivelser tæt på, men alligevel væk fra det daglige arbejde og liv på kasernen. Jeg er
ikke i tvivl om, at det betyder meget for soldaterne. Også i missionsområder
spiller soldaterhjemmene en stor rolle. Det ved jeg fra mine besøg i missionsområderne, hvor soldaterne flittigt bruger soldaterhjemmene. Her kan de tage
en pause fra en ofte barsk hverdag. Lederne af soldaterhjemmene i missionsområderne yder en vigtig og bestemt ikke risikofri indsats til gavn for forsvaret og soldaterne.”
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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For 6,2 millioner nye rammer
Soldaterhjemsleder Kjeld Nørgaard Christensen glæder sig til på indvielsesdagen at byde velkommen, så man kan se de nye, gode rammer, som soldaterne slapper af i mellem pligterne.
Som soldaterhjemsleder har han været den praktisk
ansvarlige tilsynsførende på nybyggeriet, og han er
tilfreds med, at både budget og tidsplan holdt.
Soldaterhjemmet er blevet en halv gang større og er
nu oppe på 470 m2. Nybyggeriet til 6,2 mio. kr. er
betalt takket være fonde, kommunal støtte med rentefrit lån og private gaver fra mange soldatervenner i
Oksbøl og omegn.
70.000 ekspeditioner i 2007
På soldaterhjemmet i Oksbøl kommer der soldater fra
hele landet i forbindelse med træning og uddannelse
inden udsendelse til Kosovo eller Afghanistan. Blandt
brugerne er også konstabel- og sergentelever, der benytter soldaterhjemmet om aftenen.
70.000 ekspeditioner i 2007 vidner om, at stedet bruges flittigt.
En anden populær aktivitet er KFUMs Kantinevogn, der kører ud i øvelsesområder og skydebaner med varm kakao og kaffe.
Fakta
Det første KFUM Soldaterhjem blev åbnet i København i 1889, og i Oksbøl oprettedes soldaterhjem i 1930.
I dag driver KFUMs Soldatermission 15 arbejdssteder i Danmark og soldaterhjem i Kosovo.
Soldaterhjemmet i Irak blev lukket til jul 2007. Der forventes et nyt soldaterhjem i Afghanistan
i maj 2008.
Sidste år var besøgstallet godt 575.000, budgettet er på ca. 20 mio. kroner, og der er 65 fuldtidsansatte.

Fra Afghanistan: Patruljebase Armadillo fik sit skilt!
_______________________________________________________________
Det var sidste dag, hele kompagniet kunne være samlet i Afghanistan. Derfor gik turen til den nye patruljebase Armadillo for at sætte et
navneskilt op!
Allerede under planlægningen af
”Operation Thunder” blev det besluttet, at den nye patruljebase,
som den danske bataljon ville
oprette nogle kilometer nord for
patruljebase Sandford, skulle hedse Armadillo. Det danske ord for
Armadillo er bæltedyr, og netop et
bæltedyr indgår i det logo, som 1.
Kompagni fra 1. Bataljon af Den
Kongelige Livgarde benytter.
Den nuværende kompagnichef,
major Peter Hansen, holdt en tale,
inden skiltet blev hængt op.
Kompagnichefen fremhævede kompagniets indsats gennem de sidste 6 måneder og sagde, at grundlaget
for den succes blev skabt af kompagnichef Anders Storrud, der døde den 16. oktober 2007 efter at være
blevet alvorligt såret under kampe med Taleban.
Det var Anders Storrud, der medbragte Armadillo-logoet til kompagniet.
Peter Hansen oplyste, at Armadillo-skiltet skal være opsat ved patruljebasen, så længe der er danske
enheder der. Når de danske enheder til sin tid kan forlade patruljebase Armadillo, vil den sidste chef tage
skiltet med hjem, og det vil blive overdraget til 1. Kompagni af 1. Bataljon i Den Kongelige Livgarde.
Christian Reinhold, presseofficer
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Formandsmødet viste styrke og vision

___________________________________________________________________________

Folk & Forsvar afviklede i dagene 25.-26. januar et velbesøgt formandsmøde for amtsformænd
og formænd for medlemsorganisationerne på Ryes Kaserne i Fredericia.
Mødet havde stærk fokus på Folk & Forsvars synlighed og tilpasning til samfundet.
Således udtrykte formanden Frank Andersen stor tilfredshed med den nye
Forsvarskommission og optakten til et nyt forsvarsforlig fra 2009. Et forlig,
hvor Folk & Forsvar forventer en markant synlighed blandt de næsten
100.000 medlemmer i debatten for at bistå politikerne med at skræddersy et
bredt og stærkt forlig.
Ny regional struktur på vej
Jens Sund, bestyrelsesmedlem, forelagde på bestyrelsens vegne en ny struktur til organisationsplanen for et fremtidigt og stærkere geografisk Folk & Forsvar, og Leif Kristensen, bestyrelsesmedlem, argumenterede for, hvorfor en paraplyorganisation som Folk & Forsvar har brug
for medlemmer.
Endelig bandt informationschef Claus Arboe-Rasmussen de mange interne og eksterne kommunikationsudfordringer sammen og satte fokus på indsatsen og udfordringerne i 2008 og
2009.
Formandsmødet gav også et positivt fingerpeg om den megen aktivitet, der foregår og er planlagt i de nuværende fjorten opdelingsområder og blandt medlemsorganisationerne, og om Folk
& Forsvars stærke vision og handleplan, der bygger på totalforsvarets fire søjler – militært
forsvar, Redningsberedskabet, politiet og den civile sektors beredskab.
Folk & Forsvar har stadig sin tætte fokus på værnepligtens fastholdelse. Værnepligtens nye fire
måneders tjenestetid er blevet en succes. Læs Folk & Forsvars nye debathæfte ”TRÆD AN!”.
Derudover arbejdes der intenst med at skabe et ”Advisory Bord” samt – med baggrund i en
Epinion-analyse – at udvikle en ny kommunikationsform rettet til og mod de unge mellem 1824 år.
Søværnets opgaver og udfordringer
Kontreadmiral Nils Christian Wang, Søværnets Operative Kommando, var gæstetaler på Formandsmødet. Han holdt et særdeles inspirerende indlæg om
”Søværnets opgaver og udfordringer”, et emne, som vil blive præsenteret i
martsudgaven af Folk & Forsvars blad.
Formandsmødet i Fredericia bekræftede styrken og levedygtigheden af Danmarks største forsvarspositive organisation, og at der fortsat er behov for Folk
& Forsvars arbejde.
Og måske endog endnu mere i indeværende og næste år, når et nyt forsvarsforlig skal udvikles.
Arboe-R.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Kolde kontanter for veludført arbejde
____________________________________________________________________________________
De danske soldater i genopbygningsenheden i den afghanske Helmand provins har succes. Nye projekter skaffer arbejde til arbejdsløse afghanere.
”Hearts and minds”. De ord bruger mange forskere i dag, når det
handler om at beskrive, hvordan soldater skal vinde freden i Afghanistan. Det er der en vis logik i.
Når danske soldater sætter projekter i gang, der er med til at fylde
sultne afghanske børns maver, så er de i hvert fald godt på vej til
at nå det endelige mål. Et nyt projekt har skabt arbejde til arbejdsledige lokale i provinshovedstaden Lashkar Gar. Det betyder penge i tegnebogen og mad på bordet for
familierne.
Skraldemænd på overarbejde
De danske CIMIC-soldater (civil-militært samarbejde) har i de sidste fem måneder haft et tæt og intensivt samarbejde med det lokale bystyre. Og det har båret frugt. Projektet går i al sin enkelthed ud på, at
arbejdsløse er blevet ansat til at rydde op i byens gader. Nogen reel renovation har man aldrig tidligere
haft i byen. Befolkningen i Lashkar Gar har været tvunget til at smide deres affald i gaderne. Men nu er
det slut.
NATO betaler lønningerne og skaffer arbejdsredskaber, men arbejdet er udelukkende styret af de lokale
myndigheder. Grøfter og rendesten flyder ikke længere med affald. Derfor har det ustadige vejr med
masser af regn ikke forårsaget oversvømmelser, med fugt i husene til følge.
Det ser bedre ud, man kan holde ud at gå på vejene, og sidst men ikke mindst er det godt for hygiejnen
og helbredstilstanden for indbyggerne. De danske soldater har nu kastet sig over andre arbejdsopgaver i
byen Gereshk længere oppe af Helmand floden, men projektet Lashkar Gar kører endnu og er en stor
succes.
En svær start i Musa Qala
Projektet ”penge for arbejde” i Musa Qula er af en lidt anden karakter. Her er de danske soldater gået i
gang med genopbygningen, før der er en reel afghansk administration i lokalområdet. Det har skabt en
del problemer. Organisering og styring af de igangsatte projekter har taget al for meget tid.
Samtidigt har lønningerne været for høje i forhold til en gennemsnitsløn i området. Det har måske haft
den effekt, at folk i arbejde har valgt det fra til fordel for det højere lønnede hjælpearbejde. Men efter en
svær start kører projektet, og arbejdsledige kan nu brødføde deres familier.
Jan Schelbech / FKO

Aktiviteter i Folk & Forsvar
___________________________________________________________________________
07-02-2008
Atlantsammenslutningen inviterer til debatmøde om fremtidens Rusland, - aktører og trends i russisk
indenrigspolitik, Rusland som global aktør og US-Rusland relationer. Oplæg ved Director, Mr. Andrew
Kuchins, CSIS i Washington. Arrangementet foregår på engelsk og holdes på Svanemøllens Kaserne,
Bygning 118, og der er nødvendig tilmelding senest 6. februar på 39 27 19 44 eller atlant@atlant.dk
22-02-2008
Folk & Forsvar i Sønderjylland nedlægger kl. 10.00 sammen med Forsvarsbrødrene kranse ved Bøffelkobbel - "De vog dem - vi grov dem - en grav i vor have".
26-02-2008
Folk & Forsvar i Københavns Amtskreds afvikler generalforsamling kl. 19.30 på Gladsaxe Hovedbibliotek, lokale 6, Søborg Hovedgade 220 (indkørsel fra Kildebakken ad Rådhus Alle).
08-03-2008
Folk & Forsvar i Ringkøbing og Viborg Amtskredse er af Hærhjemmeværnsdistrikt Herning inviteret
til informations- og debatmøde i BORRISLEJREN (indkørsel N) kl. 16.00 om Danmarks sikkerhed, herunder terrortruslen. Oplæg ved pens.chefkriminalinspektør Hans Jørgen Bonnichsen - tidligere operativ
chef i Rigspolitiet-PET.
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Kommer man i god tid er der mulighed for en kop kaffe inden mødet. Mødet forventes afsluttet senest kl.
18.00.
13-03-2008
Bestyrelsesmøde kl. 13.30 i Kastellet
17-03-2008
Folk & Forsvar i Sønderjylland indkalder til generalforsamling kl. 17.00 på Sønderborg Kaserne.
Kl. 18.00 serveres gule ærter, der incl. drikkevarer koster kr. 80.00.
Kl. 19.00 holder Forsvarsminister Søren Gade foredrag om "Det danske Forsvar i Afghanistan nu - og i
fremtiden".
Tilmelding til spisning nødvendig og senest 12. marts til Erling Lundsgaard, tlf. 40 30 74 88 eller Leif
Larsen, tlf. 73 43 52 01.

Nyt fra omverdenen

___________________________________________________________________________

Nyt tidsskrift om samfundets beredskab
Fra 2008 lancerer BONNÉN Publisher tidsskriftet SAMFUNDETS
BEREDSKAB, der er et tværfagligt, tværnationalt tidsskrift omhandlende alle aspekter af samfundets beredskab i de nordiske lande herunder: politi, redningsberedskab, den civile sektors beredskab, forsvaret m.fl.
Visionen for tidsskriftet er at skabe en fælles platform for alle aktører i samfundets beredskab i de nordiske lande. På denne platform
kan udveksling af erfaringer, perspektiver og fremtidsvisioner foregå, hvorved det er målet at gøre SAMFUNDETS BEREDSKAB til et
samleorgan, der medvirker til at formindske fag- og landegrænsernes barrierer til fælles bedste for alle aktører i samfundets beredskab og dermed til gavn for udviklingen af kapaciteter og samarbejde i de nordiske lande.
Forsvaret udgør en stor del af samfundets samlede beredskab og dermed er det forhåbningen,
at tidsskriftet vil finde interesse og udbredelse blandt forsvarets ansatte - ikke kun som læsere
men i lige så høj grad som eventuelle bidragydere med artikler til fremtidige udgaver af tidsskriftet. Derfor denne mail.
Nærmere oplysninger findes på www.bonnen.eu.

En flot indsats!
Det var en fornem
dansk håndboldindsats i Norge i forrige
uge – mener i hvert
fald de sportsinteresserede!
Det var faktisk også
en flot indsats, som
fotografen fra Flyvevåbnets Fototjeneste præsterede, da
han snuppede dette
prægtige billede på
hjemturen!
Godt gået …
Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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Den nye forsvarschef er udpeget
To nye topchefer i Forsvaret blev udpeget straks ved det nye års start.
Til ny forsvarschef er udnævnt chefen for Forsvarsstaben, viceadmiral Tim
Sloth Jørgensen, der afløser general Jesper Helsø ved udgangen af juli.
Samtidig udnævntes chefen for Forsvarets Materieltjeneste, kontreadmiral
Finn Hansen til ny chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, når den nuværende chef, kontreadmiral Jørn Olesen pensioneres med udgangen af februar.
Forsvarsministeriet har samtidig bestemt, at chefen for Forsvarsstaben og chefen for materieltjenesten fremover skal ansættes på åremål og skal indplaceres i lønramme 40 lige under forsvarschefen.

Nye bøger
___________________________________________________________________________

Bogen ”De gjorde en forskel” er udsendt fra Folk & Forsvar medio
november til alle individuelle medlemmer af Folk & Forsvar, samt til
medlemsorganisationer, sponsorer, selskaber i firmamedlemskab, pressen m.fl.
Bogen vil herudover kunne rekvireres ved indsættelse af kr. 50,00
(porto og ekspeditionsgebyr) på konto i
Danske Bank, 4400 4400 139 563,
eller ved fremsendelse af check kr. 50,00 til Folk & Forsvars Sekretariat, Trommesalen 3, 1614 København V.
Bogen vil også kunne rekvireres direkte fra hjemmesiden www.folkogforsvar.dk.

Debathæfte om værnepligt
Folk & Forsvar udsendte i januar måned debathæftet Træd
An!
Debathæftet beskriver den gode udvikling i den nuværende
4-måneders værnepligtsordning og er et oplæg til debat
som et led i forberedelserne til et nyt forsvarsforlig fra
2009.
Værnepligten har gennem årene sikret et bredt rekrutteringsgrundlag, der har været forudsætningen for, at Danmark har kunnet opstille enheder til anvendelse i internationale operationer. Samtidig har værnepligten været med
til at opbygge en stærk forsvarsvilje.
Folk & Forsvar vil arbejde målrettet for at videreføre den
nuværende værnspligtsordning i et nyt forsvarsforlig.
Træd An! Er udsendt til samtlige individuelle medlemmer
af Folk & Forsvar og er herudover fordelt til en bred målgruppe.
Debathæftet vil kunne rekvireres fra Folk & Forsvars Sekretariat direkte på hjemmesiden.
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Vi ønsker os flere medlemmer!
___________________________________________________________________________

Leif Kristensen – bestyrelsesmedlem i Folk & Forsvar – gjorde sig nogle tænksomme overvejelser i juledagene. Det kom der dette ud af:
Hvad kan du gøre for hvervning af nye medlemmer?
Juletiden er et af de tidspunkter på året, hvor det er muligt at bruge lidt tid til eftertanke om
året, der gik. Var det nu godt nok alt sammen? Det være sig i forhold til ens kone, til børnene,
til børnebørn, til familie og venner, til arbejdet og til den eller de organisationer, som man nu
har involveret sig i.
Når man i ro mag sidder og lader tankerne flyde, kan man få de særeste indfald, for eksempel:
Hvad nu, hvis der ikke var en forsvars- og beredskabspositiv organisation, som kunne tale politikerne midt imod, når de er i gang med at bedrive populistisk virksomhed, - eller blot som så
ofte før kommer med udtalelser baseret på et mangelfuldt grundlag!
Hvem skulle arbejde for vort engagement i internationale organisationer som EU, FN, NATO,
Europarådet og OSCE uden en ”partipolitisk bagtanke”?
Og hvem skulle sætte spørgsmålet om det danske forsvarsforbehold til debat?
Hvordan ville debatten om Hjemmeværnet, værnepligten, det kommende forsvarsforlig og det
internationale engagement forme sig, hvis ikke vi havde en forsvarspositiv organisation, der
positivt, men også kritisk kunne løfte alle disse spørgsmål?
Jo større en organisation er, jo mere er samfundets beslutningstagere klar til at lytte og reagere på de forslag eller krav, den stiller.
Folk & Forsvar har op imod 100.000 medlemmer fordelt på de tilsluttede organisationer og en
stor gruppe individuelle medlemmer. Der er brug for hvert eneste medlem!
Men hvis vi ønsker større gennemslagkraft skal vi have flere medlemmer, både de individuelle
medlemmer, medlemsorganisationer, støttevirksomheder m.v.
Tænk engang på, hvor mange tidligere soldater der er i din omgangskreds. Har I haft snak om
soldatertiden? Det plejer at være en god indgangsvinkel for et nyt medlemskab.
Der er også mange engagerede forsvarspositive, som ikke har en baggrund som værnepligtig
eller professionel soldat, kender de Folk & Forsvar?
Tag en snak med dem!
Hvis vi alle hverver et nyt medlem i 2008, kan vi snart sige --- Folk & Forsvar har mere end
100.000 medlemmer, og dermed større gennemslagskraft i forsvarsdebatten.
--Sekretariatet tilføjer: Indmeldelse i Folk & Forsvar kan foretages direkte på vores hjemmeside
www.folkogforsvar.dk

Set i pressen

___________________________________________________________________________

EH-101 redningshelikoptere skal nu koncentrere sig om redningstjenesten

De seneste måneders analyse af, hvorfor EH-101-helikopterne tilbringer uforudset mere tid på
jorden end i luften, konkluderer nu, at de otte nye redningshelikoptere endnu ikke er fuldt ud
parate til at overtage redningsopgaverne fra de nuværende S-61 helikoptere.
Årsagen er en række uforudsete problemer med reparation og vedligeholdelse.
EH101-helikopterne har tilmed indtil videre fået flyveforbud efter en nødlanding i Billund.

Englænderne mangler kampsoldater

Næsten 1.000 rekrutter i den engelske hær risikerer at blive sendt til Afghanistan efter at have
gennemgået en træning, der kun er halvt så lang som normalt. Britiske kampsoldater får normalt 26-28 ugers særligt kampkursus inden udsendelsen, men det kniber med at få tilstrækkeDanske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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ligt med engelske soldater af sted. Derfor overvejer det britiske forsvarsministerium denne
løsning. Englænderne mangler p.t. over 3.000 kampsoldater til udsendelse.

Glemmer at hylde soldaterne

En kvinde fra Skibby skrev i et læserbrev i Berlingske Tidende 30. januar, at hun undrer sig
over debatten om de danske håndboldhelte og deres hyldest via to F16 fly. Denne samme hyldest bliver ikke ydet de danske soldater, der gennem de seneste måneder har lidt store tab i
Afghanistan. Danmark glemmer helt at hylde de soldater, der yder en stor indsats for Danmark, skrev hun.

Nye spændingsfelter

Robert Pedersen, phd.-studerende og historiker ved Roskilde Universitets Center, skrev i en
kronik i Berlingske Tidende 30. januar, at Danmark siden 1990 har ført en aktivistisk udenrigspolitik, hvor forsvaret har spillet en central rolle. Vi har været aktive militært på Balkan, i Mellemøsten og er i dag en krigsførende nation i Afghanistan.
Robert Pedersen mener, at forudsætningerne for denne politik nu er ved at ændre sig i takt
med, at Rusland genvinder mere militærmagt, og at klimaforandringerne gør Norden og det
arktiske område til spændingsfelter.

Rusland optræder med aggressiv holdning

Verden er blevet en smule farligere, skrev tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen i en
kronik i Berlingske Tidende ved årsskiftet. Han opremser nogle brændpunkter, såsom Irak,
Afghanistan, Tyrkiet, Mellemøsten og Rusland, hvor der er latente muligheder for fortsat uro.
Han kan således ikke forstå, at det amerikanske magasin Time har udnævnt den russiske præsident Putin til årets mand, da Rusland stadig optræder med en aggressiv holdning til sine naboer.

Krav om flere soldater til Afghanistan

Canada truer nu med at trække sine tropper ud af Afghanistan, hvis der ikke sendes flere NATO-tropper til den sydlige og farligste del af landet. Canada har 2.500 soldater i Afghanistan
og ønsker mindst 1.000 ekstra soldater fra andre NATO-lande. Canada har mistet 78 soldater.
NATO håber derfor, at Frankrig vil gøre alvor af løftet fra præsident Sarkozy om at gå mere
offensivt ind i Afghanistan.
USA har samtidig oplyst, at de vil sende ekstra 3.000 soldater til den sydlige del af Afghanistan.

Spionageproblemer blandt tolkene

Nyhedsavisen skrev den 21. januar, at tre irakiske tolke, som arbejdede for Danmark i Irak,
var spioner for de irakiske oprørsgrupper. Oplysningerne kom fra den tidligere chef for den
danske efterretningstjeneste i Irak. De irakiske tolke kom sammen med deres familier til Danmark i august 2007 under stor mediebevågenhed. Tolkene frygtede for deres liv, fordi de havde arbejdet for de danske styrker.
Dansk Folkeparti kræver nu undersøgt, om nogle af de tolke, der er kommet til Danmark og
har fået asyl, har spioneret mod Danmark.
Forsvaret oplyste dog senere, at tolkene blev fyret, fordi der var mistanke om spionage.
Regeringspartierne vil nu også have sagen undersøgt til bunds.

Forsvarskommissionen på plads

Tidligere forsvarsminister Hans Hækkerup er udpeget som formand for Forsvarskommissionen
af 2008. Kommissionen planlægges at afslutte sit arbejde med udgangen af februar 2009, således at politikerne kan have et forsvarsforlig klar inden udgangen af 2009.
I Kommissionen kommer der til at sidde et medlem fra hvert parti samt forsvarsministeren.
Derudover får Forsvarets topledelse samt fire eksperter plads.
I arbejdsområdet er der dog ikke forventninger til yderligere forøgelse af forsvarsøkonomien.
Blandt de store ”knaster” er forsvarets behov for en afløser for F16 kampflyet, inden det udfases i 2015, ligesom det arktiske område får stor bevågenhed sammen med EU forsvarssamarbejdet.
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Vi mangler en veterankultur i Danmark

Poul Høi, Berlingske Tidendes korrespondent i USA, skrev den 16. januar en interessant kommentar om danske og amerikanske soldater og veterankulturen. I USA er veterankulturen meget stærk, og enhver lille by har sin egen loge af American Legion, og amerikanske virksomheder giver særlige privilegier til krigsveteraner. Selv på nummerpladerne kan man se veteransignaturen.
Det samme er ikke tilfældet i Danmark, men vi bør nok snarest have gjort noget ved det, mener Høi. I USA hylder man soldaterne som helte, i Danmark smågriner mange over Forsvaret,
mener en dansk forsker.

Hvorfor forlader personellet Forsvaret?

Hvad er årsagen til personelproblemerne i Forsvaret? Berlingske Tidende spurgte 15. januar
danske soldater herom.
En analyse blandt de, der sidste år sagde deres job op i Forsvaret viser, at det er udsendelserne til internationale missioner, for lav løn i forhold til det øvrige samfund, for dårlig ledelse og
forflyttelser, der er årsag til, at folk forlader Forsvaret.
Seks måneders udsendelse er for meget, påpeger flere.

Samtlige forbehold skal væk

Udenrigsminister Per Stig Møller sagde den 9. januar, at alle EU-forbehold skal væk i denne
regerings valgperiode. Han foreslår, at man begynder med en folkeafstemning om forsvarsog retsforbeholdet, men han understreger, at det ligger fast, at samtlige forbehold skal væk.

Nyt fra Sekretariatet

___________________________________________________________________________

Den nye hjemmeside besøges flittigt

Folk & Forsvar tog kort før nytår sin nye hjemmeside i brug. Den er vel modtaget og har endog
kastet rosende bemærkninger af sig, - også fra mere professionel side.
Til den nye hjemmeside er tilknyttet et statistikmodul.
I januar måned har 529 klikket sig ind på hjemmesiden, og det er sket 975 gange.
I alt har de pågældende klikket sig ind på 7.631 sider. Det vil sige, at hver besøgende i gennemsnit har set ca. 8 sider.
Dette resultat er bestemt tilfredsstillende, og det animerer til, at vores hjemmeside gøres så
dynamisk og opdateret, som det overhovedet er praktisk muligt.

Kontingent til Folk & Forsvar

Folk & Forsvars mange individuelle medlemmer har i januar modtaget kontingentopkrævningen for 2008.
Betalingsfrist er fastsat til 15. februar.
En del medlemmer har undret sig over, at Folk & Forsvar ikke benytter PBS-ordningen. Årsagen hertil er bl.a., at Folk & Forsvar har flere kontingentformer (standard, pensionist, ægtepar,
studerende o.s.v.), hvilket giver styringsproblemer i PBS-ordningen. PBS opdager jo ikke, at et
standard-medlem er blevet pensionist, eller at en ægtefælle er faldet bort!
Hertil kommer Folk & Forsvars ønske om muligheden for at udsende yderligere materiale og
orientering til vore medlemmer sammen med kontingentopkrævningen.
Alt andet lige er PBS jo en ”kold og upersonlig” opkrævningsmåde.
___________________________________________________________________________
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