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VEL MØDT PÅ FLAGDAGEN
DEN 5. SEPTEMBER 2011
Af statsminister
Lars Løkke Rasmussen

Når der holdes officiel flagdag den 5.
september 2011 er det tredje gang,
at Danmark på denne dag udtrykker
sin anerkendelse af alle, der er eller
har været udsendt for Danmark i international tjeneste. Det er mit håb,
at så mange som mulig vil være med
til at markere dagen.
Over hele landet vil der være lokale
arrangementer, som hædrer og ærer
nuværende og tidligere udsendte.
Det er vigtigt, at det danske samfund viser sin opbakning til nuværende og tidligere udsendte soldater
samt folk fra politiet, beredskabet,
hjemmeværnet, Udenrigsministeriet
m.m., som har været udsendt i internationale missioner.

FRED OG SIKKKERHED
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Deres indsats er afgørende for, at
Danmark kan tage et internationalt
ansvar i arbejdet for at fremme fred
og sikkerhed. Det er i Danmarks interesse af hensyn til vores egen sikkerhed, men også for at håndhæve
værdier, som er grundlæggende for
os – respekt for menneskerettigheder, frihed, demokrati og ytringsfrihed.

Under mine besøg i Afghanistan
har jeg haft lejlighed til at tale med
mange af de udsendte, vi hædrer på
flagdagen. Det var spændende at
høre om nogle af de tanker, som de
havde gjort sig om den opgave, de
havde valgt at løse. Bevæggrundene
var mange, men fælles for dem alle
var ønsket om at gøre en forskel. Og
det gør de! Men at gøre en aktiv indsats er på ingen måde ufarligt, for
det kan i yderste tilfælde koste liv.
Denne risiko påvirker ikke blot de
udsendte, men også de pårørende,
hvis opbakning er helt afgørende.

Med flagdagen har vi en mulighed
for også at anerkende de pårørendes
indsats. Det fortjener de.

JEG HÅBER AT KOMMUNERNE
BAKKER OP OM DAGEN

Jeg håber, at så mange som muligt
– også i de danske kommuner – vil
bakke op om de mange arrangementer, som allerede er sat i søen, eller
selv tage initiativ til at afholde arrangementer.

Vel mødt på flagdagen den 5. september 2011

Leder

VI ER FØRST TILFREDSE
NÅR ALLE I DANMARK
HEJSER FLAGET
DEN 5. SEPTEMBER
Af Frank E. Andersen,
formand for Folk & Forsvar

Alle gode gange tre kan man næsten sige, når vi
mandag den 5.september i år skal markere Den
nationale Flagdag.

Fra starten i 2009 har veterandagen spredt sig
til hele Danmark. Der er endnu et stykke vej til
at alle deltager, men det er imponerende, at så
mange allerede efter så kort tid har taget dagen
til sig.
Derfor skal der fra Folk & Forsvar lyde en kraftig opfordring til samtlige landets 98 kommuner
og deres borgmestre om at markere dagen gerne
i samarbejde med Folk & Forsvar mange lokalog medlemsforeninger. Vi stiller os nemlig først
tilfredse, når der er flag på alle busser landet
over, og når der fra hver eneste flagstang, offentlig som privat, flages, og når der på hver eneste
rådhus samles mennesker, der vil hædre og ære
veteranerne for deres indsats- og mindes dem,
der faldt. Her kan I alle gøre en indsats.
Sidste år sendte Folk & Forsvar et personligt
brev til samtlige 98 borgmestre. I år følger vi op
med denne Veteranavis, som vil blive suppleret
med en ny avis efter den 5. september for at måle
indsatsen.
Folk & Forsvar har gennem deltagelse i Forsvarsministeriets følgegruppe deltaget aktivt i tilblivelsen af regeringens veteranpolitik, og vi hilser
det velkomment, at et enigt Folketing står bag
opbakningen til vore veteraner. Det er et klart
udtryk for den påskønnelse og anerkendelse, ve-

teranerne fortjener, og ikke mindst et udtryk for,
at samfundet vil sørge for, at veteranerne får den
hjælp og støtte de måtte have behov.

NÆSTEN 100.000 UDSENDT
GENNEM 55 ÅR

Anerkendelse, respekt og omsorg for den udsendte og hans/hendes pårørende er en samfundspligt, og befolkningen skal informeres klart
og tydeligt om baggrunden for beslutningen om
udsendelse. Det er ikke acceptabelt at overlade
dette til de pårørende i deres svære dagligdag.
Folk & Forsvar udsendte derfor allerede i 2006
en hyldestbog ”I krig for freden” til de næsten
100.000 danskere, der gennem siden 1948 har
båret den blå baret. Danmark oprettede den
7.november 1956 den første danske FN-styrke,
der indgik i den dansk-norske bataljon DANOR
1 som i marts 1957 indgik i UNEF, United Nations Emergency Force i Port Said og senere Gaza.
Siden er der gået snart 55 år med danske udsendte under mottoet Fred i Frihed.
Danmarks aktivistiske udenrigspolitik er fortsat
lige siden. Det markerer vi med Den nationale
Flagdag og med Det nationale Monument i Kastellet. For det er ikke kun de levende, vi hylder.
De veteraner, der er faldet under udstationeringen fortjener også at blive æret og mindet. Begge
ting bliver nu opfyldt her i 2011.

- Sådan så en del af flaglandkortet ud i 2010.
I 2011 skal vi have endnu flere med.

DRAGØR STARTER NY
TRADITION VED AT HYLDE
BYENS VETERANER
Af borgmester
Allan Holst

Dragør er kendt for sin sømilitære
fortid under Englandskrigene i 1807,
hvor byen var krigshavn for kanonrobådene og skrev sig ind i historien
ved angrebet på de to engelske linjeskibe ”Turbulent” og ”Africa”, der
kostede mange unge Dragør-søfolk
livet, men også da havnen i 1909
var ladestation for ubåden ”Dykkeren”. I dag lægger vi både havn til
Marinehjemmeværnet og har som by
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adopteret Søværnets patruljefartøj
”Diana”.

Sømilitær historie

Derfor er det helt naturligt, at vi
er stolte af vor sømilitære historie
men også over, at landets unge i dag
melder sig til frivillig udsendelse
til verdens brændpunkter om det
er Kosovo, Libanon, Adenbugten eller Afghanistan. I forvejen fejrer vi
hvert år Navy Day på Dragør Fort,
som en hyldest til Søværnet. Derfor
vil Dragør naturligvis også gerne
invitere søens udsendte, det øvrige
forsvar, politi, sundhedspersonel el-

ler beredskabsfolk, der har været udsendt for Danmark til et af verdens
brændpunkter, til en markering af
flagdagen på Dragør Rådhus den 5.
september i år.

Allan Holst, borgmester i Dragør

FREDERIKSBERG LAVER
VETERANPOLITIK
Af borgmester
Jørgen Glenthøj

Frederiksberg Kommune ønsker at
støtte op om den indsats, som udsendte har ydet og fortsat yder i udlandet. Derfor vælger vi at markere
den nye nationale flagdag for Danmarks udsendte med et festligt og
folkeligt arrangement på Frederiksberg Rådhusplads den 5. september.
Danmarks stigende humanitære,
fredsskabende og fredsbevarende
engagement i udlandet bør anerkendes, og der bør sættes fokus på
baggrunden og nytteværdien af den
flotte indsats, der ydes af soldater,
politi, sygeplejersker og andre. Det
er baggrunden for, at vi lokalt på
Frederiksberg ønsker at deltage i
den landsdækkende markering af
dagen og gerne stiller rådhuspladsen
til rådighed.
Arrangementet skal både være oplysende og festligt. Medierne informerer os løbende om de mange voldsomme situationer, som soldaterne

oplever udenfor rigets grænser. Men
de udsendte oplever andet end det,
og meget arbejde, mange erfaringer
og mange resultater når aldrig aviserne. Med markeringen af flagdagen vil vi gerne være med til at anerkende, fejre og formidle det arbejde,
som gør en forskel i verdens brændpunkter.

GODT SAMSPIL MED
SAMFUNDET

Tanken er, at borgerne på Frederiksberg og i Hovedstadsområdet kan benytte sig af denne anledning til at se
og høre om det at være udsendt for
Danmark, og også lære lidt om Danmarks sikkerhedspolitik generelt.
Jeg ser arrangementet som en mulighed, der kan gøre undervisningen
i f.eks. samfundsfag eller historie
mere nærværende, og også kan være
et spændende supplement til bøgerne, aviserne og det man kan læse sig
til på nettet.
Der bliver tale om et åbent arrangement, og alle er naturligvis velkomne
til at deltage i festlighederne på rådhuspladsen; såvel tidligere udsendte
og deres pårørende som alle andre,

der gerne vil støtte de udsendte eller er interesseret i at vide mere om
vilkårene som udsendt. Vi forventer
naturligvis også at gense alle dem,
der traditionelt har deltaget i Soldatens- og Orlogsgastens Dag, som i
mange år er blevet afholdt på Frederiksberg rådhus i et tæt samarbejde
med Københavnske Soldaterforeningers Samvirke.

SYNLIGGØRELSE ER VIGTIGT

Det er første år, at vi fejrer den nye
nationale flagdag for Danmarks udsendte her på Frederiksberg. Datoen
er imidlertid allerede reserveret i de
kommende år, da vi ønsker at gøre
markeringen til en tilbagevendende
begivenhed i byen. Synliggørelse og
anerkendelse af veteraners indsats
er i øvrigt et af tiltagene i kommunens nyligt vedtagne veteranpolitik,
og her bliver flagdagen 5. september
en naturlig del. Jeg ser derfor frem
til at begynde en ny og meget meningsfuld tradition i vores by.
Fakta om flagdagen på Frederiksberg: Flagdagen markeres på Frederiksberg rådhusplads den 5. september 2011 fra kl. 11.30-14.00. På
pladsen vil der være udstillinger og

Borgmester Jørgen Glenthøj,
Frederiksberg kommune

infostande, flag og faner, fremvisning af militært udstyr og fra scenen
taler og musik. Markeringen sker i
et samarbejde mellem Frederiksberg
Kommune, Danske Veteranhjem via
veteranhjemmet på Frederiksberg
og Københavnske Soldaterforeningers Samvirke.

VORES VETERANER FORTJENER
FLAG I MASSEVIS
Af beskæftigelsesminister
Inger Støjberg

Den 5. september skal flagene stryge
til tops i hele landet. Ingen tvivl om
det. Den nationale Flagdag, hvor vi
fejrer vores veteraner, fortjener fuld
opbakning.
Jeg har den største respekt for den
indsats, vores udsendte soldater
yder for Danmark. Formentlig skal
man have mærket det på egen krop,
før man helt kan sætte sig ind i, hvad
det vil sige at være udsendt til et
krigsområde.
Jeg fik selv et indblik i forholdene, da
jeg for knap tre år siden - som menigt
folketingsmedlem - besøgte de danske tropper i Afghanistan. Den tur
har gjort et kæmpe indtryk på mig
og i høj grad formet mit syn på den
indsats, danske soldater yder i verdens brændpunkter. Deres indsats
er af vital betydning. De udfører et
farefuldt job - og de gør det professionelt og samvittighedsfuldt.

VETERANHJEM I DANMARK

Vi har alle et stort ansvar for at bakke op om soldaternes indsats og tage
os godt af dem, når de vender hjem
igen. I efteråret var jeg med til at
indvie et veteranhjem i Aalborg, og

vi har også fået ændret reglerne, så
soldater nu som minimum er sikret
ret til kontanthjælp, når de vender
hjem fra udlandet.
Men den moralske opbakning fra os

alle er måske det, som betyder allermest. Så hejs flaget den 5. september, vær med til at hylde vores veteraner, og hjælp indtil da med at give
budskabet videre.
Tak for hjælpen!
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De fortjener støtte og respekt:

Vores veteraner og deres pårørende
deltage i Flagdagen i København og
vise min store respekt for veteranerne og deres pårørende. Jeg håber, at
du, kære læser, også vil markere dagen, og at du vil opfordre venner og
bekendte til at gøre det samme.

HVER HAR EN PERSONLIG
HISTORIE AT FORTÆLLE

Af forsvarsminister
Gitte Lillelund Bech
I alverdens brændpunkter yder vores
udsendte en stor indsats, som gør en
forskel for Danmark og for områderne, de befinder sig i. Vi skylder derfor
vores udsendte en stor tak, respekt
og støtte. Dette fortjener de hele året
rundt, men Flagdagen d. 5. september er en speciel anledning, hvor vi
danskere får mulighed for at hylde
vores veteraner og deres bedrifter.

Der gennemføres også en parade på
Christiansborg Slotsplads. Rundt om
i landet er jeg sikker på, at kommuner, myndigheder og private også vil
lave arrangementer, som markerer
dagen. Igen i år håber jeg, at hele
landet vil bakke op omkring fejringen af vores veteraner. Selv vil jeg

Flagdagen 2011 bliver i København
markeret med indvielse af det nationale monument for Danmarks internationale indsats. Hendes Majestæt
Dronningen deltager i Flagdagen og
indvier monumentet. Igen i år afholdes en mindegudstjeneste i Holmens
Kirke for pårørende og kollegaer til
veteraner, som er omkommet under deres internationale indsats.

Hver veteran har en personlig historie. Det, der er fælles for veteranerne,
er, at de har påtaget sig en opgave
på vegne af Danmark, og at de er udsendte eller har været udsendt i en
eller flere internationale missioner.
Vores udsendte vælger at rejse ud
til en virkelighed, som vi herhjemme
har svært ved at forestille os. De udsendte må træffe svære beslutninger,
der i nogle tilfælde kan betyde forskel
mellem liv og død. Som udsendt må
du længes efter familie og venner, og
dem herhjemme må længes efter de
udsendte. Derfor skal der lyde tak og
anerkendelse, både til veteranerne
og deres nærmeste.

vi i Danmark effektivt kan bidrage
til at opretholde international fred
og sikkerhed. Selv om vi geografisk
er et lille land, så gør vores aktive
indsats en forskel på verdensscenen.
En indsats, som skaber indflydelse
og respekt. Fra andre lande lyder der
ofte ros til Danmark for vores indsats
– en ros, som helt klart skal rettes til
vores udsendte og deres pårørende.

FLAGDAGEN ER EN DEL AF
VETERANPOLITIKKEN

Der er ingen tvivl om, at vores veteraner fortjener de bedste vilkår og
tilbud. Derfor har regeringen lavet
en veteranpolitik, som støtter og anerkender veteranerne og deres familier. Flagdagen er en del af veteranpolitikken, som skal være med til at
fastholde den særlige og velfortjente
respekt i det danske samfund for den
indsats de udsendte yder i internationale operationer. Jeg ser frem til
d. 5. september 2011, hvor Danmark
siger tak og viser respekt for veteranerne og deres pårørende.

De udsendte og deres arbejde gør, at

Det nationale monument, der indvies i Kastellet den 5. september

Hyld vore veteraner med Dannebrog
Af socialminister
Benedikte Kiær

Som barn holdt jeg meget af at høre
min farmor fortælle historier om sit
liv. Min farmor gik bort for mange år
siden, men den dag i dag husker jeg

særligt tydeligt farmors fortællinger
om sin tid som frihedskæmper under
anden verdenskrig. Mange af min
farmors kammerater gav det dyrebareste de ejede for Danmark – deres
liv. Vi må aldrig glemme kampen og
de, som mistede livet eller blev såret.
Derfor sætter jeg altid lys i vinduet
den 4. maj og lægger vægt på, at vi

hvert år hylder, ære og takker for deres indsats for demokratiet og vores
frihed i fædrelandet. Også selv om
det nu er 66 år siden, at Danmark
blev befriet.
Den femte september er der national
flagdag. Når vi hylder flaget den dag,
hylder vi ikke bare et symbol. Vi hylder og viser vores anerkendelse for
den store og flotte indsats vore danske soldater, og andre af Danmarks
udsendte, har ydet og fortsat yder
dagligt i en række af verdens konfliktområder.
I Danmark er flaget dog ikke kun
statsmagtens symbol. Fra helt små
lærer vi at sætte det på fødselsdagkort, stille det frem, når der er fest
og hejser det også ved familiære beKolofon:
Flagavisen er udgivet af den forsvars-og
sikkerhedspolitiske organisation Folk &
Forsvar
Nørre Voldgade 27. A.st.
1358 København K
tlf. 3314 7900
mail.folkogforsvar@fkfr.dk
hjemmeside www.folkogforsvar.dk
Næste flagavis udkommer i efterår 2011
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givenheder. Flaget er symbolet på
vores følelser for alt det, som sammenfatter vores danske identitet og
ståsted. Geografisk og kulturelt.
Vi ærer de faldne i Ryvangen og Mindelunden 4. maj om aftenen. Lige
som de unge mænd, der gav deres
liv eller blev såret uden for Danmark
skal vide, at vi viser dem flaget og respekten. Jeg er stolt af danske soldaters og andre udsendtes indsats. Jeg
er stolt af Dannebrog og de følelser
for fædrelandet, det vækker. Derfor
vil jeg opfordre alle til at hylde udsendte danskere, veteraner, dem som
mistede livet eller blev sårede samt
alle de pårørende. Husk den femte
september.
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