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Frivillighed i et sikkerhedspolitisk perspektiv

___________________________________________________________________________
Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech (V) åbner Folk & Forsvars forsvars- og sikkerhedspolitiske konference i Landstingssalen på Christiansborg fredag den 6. maj kl. 10.00.
Konferencen sætter denne gang fokus på ”Frivillighed i et sikkerhedspolitisk perspektiv”.
Emnet er uhyre aktuelt, idet Danmark i år vil markere en særlig national Frivillighedsdag den 30. september. Det er socialminister Benedikte Kiær, der har taget initiativet hertil. Frivillighed har gennem årene fået enorm betydning for Danmarks fortsatte satsning på velfærd og udvikling, og også Folk & Forsvars næsten 100.000 medlemmer ved fra det daglige, hvor vigtigt begreber som pligt og frivillighed er
for forsvarsviljen.
Behovet for frivillige har aldrig været større herhjemme i takt med, at der bliver færre ”professionelle”
indenfor det sikkerhedspolitiske område.
Mads Espersen, formand for Ungdommens Røde Kors og Torben Fridberg, SFI, seniorforsker fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, vil følge op på ministerens indlæg.
Et politikerpanel bestående af MF Bjarne Laustsen (S), MF Helge Adam Møller (KF) og Jens Hald, kommitteret for Hjemmeværnet, vil kommentere på oplæggene.

Fokus på frivillighedsdagen

Et vigtigt element i frivillighedsdebatten er, at også EU har sat fokus på frivillighedsåret. Det betyder, at
begrebet får international betydning i det forsvars - og sikkerhedspolitiske samarbejde.
I Danmark får vi således to datoer i september, hvor både det forsvarsmæssige som det civile element
hyldes. Det sker først på flagdagen den 5. september, hvor danskerne har en enestående chance for at
hylde vore mange udsendte i missionerne i en tid, hvor fokus på veteranerne aldrig har været så stort
som nu, og senere på måneden den 30. september, hvor fokus sættes på alle vore nationale frivillige.

Pligt og frivillighed er nu i Folk & Forsvars handleplan

___________________________________________________________________________
I 2010 besluttede Folk & Forsvars bestyrelse at sætte fokus på ”Pligt og frivillighed” i et særligt projekt og lade
temaet indgå i handleplanen for vore indsatsområder i 2011 og 2012.
Som det fremgår ovenfor er temaet således hovedoverskriften på den forsvars- og sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg den 6. maj 2011.

I konferenceprogrammet er formanden for Ungdommens Røde Kors en af oplægsholderne, og han vil i sit
indlæg sætte fokus på, hvorledes en moderne organisation i dag engagerer frivillige til sit virke.
Et udmærket eksempel på en profil af en frivillig er Beredskabsstyrelsens ”Den Frivillige Indsatsstyrke”,
der er en stående styrke af statslige og kommunale frivillige, som er tilknyttet Beredskabsstyrelsen. Styrken kan indsættes overalt i Danmark som et supplement til det øvrige redningsberedskab ved større eller
længerevarende hændelser. Frivillige fra indsatsstyrken kan også indsættes ved katastrofer i udlandet.
Indsatsstyrken består af 400 frivillige, som er fordelt på to af Beredskabsstyrelsens centre.
For at blive frivillig i indsatsstyrken skal man som udgangspunkt enten i forvejen være frivillig eller deltidsbrandmand ved et kommunalt redningsberedskab eller frivillig ved et af de statslige beredskabscentre. Ved optagelse gennemgår man et grundkursus for frivillige, som giver et indblik i de opgaver, Beredskabsstyrelsen løser, og de krav, disse opgaver stiller.

Folk & Forsvar nyheder og aktiviteter - læs mere på www.folkogforsvar.dk

Frivillige i indsatsstyrken kan også blive udsendt i forbindelse med internationale missioner i katastrofeområder. Således har DFI-frivillige blandt andet deltaget i forbindelse med etablering af nødhospitaler
efter oversvømmelseskatastrofen i Pakistan i 2010.

Fra omverdenen

___________________________________________________________________________

Lokal veteranpolitik på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune løfter nu den opgave, som forventeligt forestår i landets kommuner – som lokal
støtte til regeringens veteranpolitik at skabe en lokal veteranpolitik, og Frederiksberg vil derved kunne
danne model for andre kommuner.
På Frederiksberg har ca. 500 veteraner bopæl, og de og deres pårørende kan nu se frem til, at der skabes særlig opmærksomhed og anerkendelse om dem, og ikke mindst praktisk støtte fra kommunen.
Initiativet på Frederiksberg indebærer bl.a., at der oprettes en stilling som veterankoordinator – en medarbejder, som kan være bindeled i forhold til kommunale tilbud. Relevante medarbejdere i kommunen vil
modtage en supplerende uddannelse, der relaterer sig til veteranernes praktiske og boligmæssige behov.
I Kommunernes Landsforening er man i øjeblikket i færd med at indsamle oplysninger fra landets kommuner om, hvorledes de arbejder med veteranpolitik. Flere kommuner har tilbagemeldt til KL, at man
stiller sociale- beskæftigelsesmæssige- sundhedsmæssige og andre tilbud til rådighed. Denne status i den
enkelte kommune bør kunne danne et udmærket grundlag for at arbejde videre mod en egentlig lokal
veteranpolitik, og i Folk & Forsvar vil vi – med udgangspunkt i organisationens handleplan for indsatsområder i 2011 og 2012 – arbejde målrettet på udviklingen af veteranpolitikken også på kommuneplan.

Ny hjemmeside og døgnåben telefon for veteraner

I de seneste dage har Forsvaret introduceret to nye initiativer for forsvarets udsendte soldater, veteraner
og deres pårørende. Begge initiativer indgår i Regeringens veteranpolitik og skal sikre forsvarets udsendte medarbejdere, veteraner og deres pårørende bedre støtte og adgang til informationer om livet før,
under og efter udsendelse i internatonale missioner.
Ny portal for veteraner og deres pårørende
Som et led i Regeringens veteranpolitik har Forsvaret etableret én indgang til web-baseret information,
som henvender sig til forsvarets udsendte medarbejdere, veteraner og deres pårørende.
Portalen samler de eksisterende Pårørendeportalen og Soldaterportalen, og vil også samle forsvarets
psykologer og forsvarets socialrådgivere under ét tag. Den nye fælles portal vil derfor i fremtiden være
indgangsstedet til forsvarets information, råd, vejledning og støtte.
Portalen vil på sigt også komme til at indeholde en digital indgang til eksempler på god praksis henvendt
til kommunale sagsbehandlere og distriktspsykiatriens medarbejdere.
Portalen findes på: www.forsvaret.dk/veteran
Døgnåben telefonlinje: 41 45 70 00
Et andet led i Regeringens veteranpolitik er, at adgangen til forsvarets psykologer og socialrådgivere
bliver lettere. Den 1. maj blev der oprettet en døgnåben telefonlinje, hvor både veteraner og pårørende
kan henvende sig.
Telefonen vil være bemandet af forsvarets socialrådgivere 24 timer i døgnet alle ugens dage.
Inden for daglig arbejdstid kan man via 4145 70 00 komme i kontakt med enten en socialrådgiver, en
psykolog, en læge, eller de operative kommandoer.
Uden for daglig arbejdstid, det vil sige i alle aften- og nattetimer, i weekend og på helligdage, kan man
komme i kontakt med en socialrådgiver. Socialrådgiveren kan afdække, hvilke former for støtte der er
behov for. Hvis der er behov for anden faglig kompetence end den socialrådgiveren kan give, vil socialrådgiveren formidle kontakt inden kl. 09.00 på førstkommende arbejdsdag.
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Aktiviteter i Folk & Forsvar

___________________________________________________________________________
6. maj
Folk & Forsvar arrangerer en forsvars- og sikkerhedspolitisk konference i Landstingssalen på Christiansborg kl. 10.00 - konferencetema: Frivillighed i et sikkerhedspolitisk perspektiv. Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech giver oplæg til debatten - efterfulgt af Torben Fridberg, SFI, og Mads Espersen,
formand for Ungdommens Røde Kors.
I en efterfølgende paneldebat indgår Jens Hald (Kommitteret i Hjemmeværnet), Bjarne Laustsen, MF (S)
og Helge Adam Møller, MF (KF).
Samme sted afvikles om eftermiddagen repræsentantskabsmøde 2011.
13. maj
Bestyrelsesmøde (konstituerende) kl. 10.00 i Nordre Magasin i Kastellet

___________________________________________________________________________________________________________________________

Repræsentantskabsmøde
Folk & Forsvar afvikler sit repræsentantskabsmøde 2011

fredag 6. maj kl. 14.15 i Landstingssalen på Christiansborg
med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2010 til godkendelse
Indkomne forslag
Bestyrelsen fremlægger til godkendelse
• handleplan 2011-2012
• fastsættelse af kontingent for 2012
Valg af bestyrelse
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Fastsættelse af repræsentantskabsmødet 2012
Eventuelt

udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev med orientering, informationer, referater, synspunkter m.v.
Nyhedsbrevet sendes eksternt til forsvarspolitiske ordførere, udvalgsmedlemmer, relevante ministerier, Forsvaret, kontaktgrupper og pressen m.fl., og internt til vore medlemsorganisationer, individuelle
medlemmer, abonnenter m.fl.
Indsendte indlæg, som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Forsvars officielle holdninger og synspunkter.
Redaktion: Folk & Forsvars Sekretariat.
Redaktionen afsluttet 30.04.2011
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