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Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg

Af Claus Arboe-Rasmussen
Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som
ikke mindst dækker “det tavse flertal”. Et flertal, der på alle måder ønsker fred
og frihed. Problemet med at få budskaberne igennem er de samme som for 35
år siden – både før og efter. Alle lullede sig lidt i søvn efter murens fald og
Sovjetunionens sammenbrud. Desværre er erfaringerne mangfoldige om
Putins evner og ønsker om Ruslands fremtid udtrykt i Krim og Ukraine
sagerne. Senere med provokationer i det nordlige Europa. Men det var ikke det
tavse flertal, der mødte op til Folk & Sikkerheds debat på Christiansborg. Her
var unge, ældre, minister, forsvarschef og chefen for Hjemmeværnet samt
politikere i aktuel debat.

POLITISK ENIGHED OM
AKTUELT DEBATEMNE
Hvis der var én ting Folketingets
politikere kunne blive enige om,
så var det at rose Folk &
Sikkerhed for at have indkaldt til
aktuel sikkerhedspolitisk
konference under temaet ”
Forsvaret- Status, Udfordringer og Fremtid”.
Ordførere fra SF, Alternativet, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Liberal
Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti roste også forsvarschefen og det danske
forsvar for de opgaver der dagligt udføres i ind- og udland. Men når det kom til
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spørgsmålet om flere penge, blev politikerne mundlamme. Kun Dansk
Folkepartis Marie Krarup ville love større tilskud, så dansk forsvar kunne få
mere dybde. Pengene ville Marie Krarup finde andre steder i den netop
vedtagne Finanslov, selvom det så også kom til at gøre ondt nogle andre
steder. Hun følte ikke vi kunne være andet bekendt!

Syv Christiansborgpolitikere var
med i paneldebatten, der blev
ledet af Folk & Sikkerheds
sekretariatsleder Oscar Cosman
Brøndum.

VÆK MED SOGNERÅDSPOLITIKKEN
Leif Mikkelsen, Liberal Alliance ønskede ikke at øge forsvarsudgifterne men
gerne, at man gjorde op med den gamle ”sognerådspolitik” på
forsvarsområdet, og lyttede mere til hvad de militær-faglige eksperter fortalte
politikerne. ”Vi politikere har ikke haft mod til at følge de opfordringer forsvaret
har givet os.”
Holger K. Nielsen, SF var meget enig heri og sagde, at politikerne flyttede alt
for meget rundt i landet med forsvarets personel. Han var fortaler for mere
langsigtede løsninger. Holger K. efterlyste også en bedre debat mellem forsvar
og politikere, og følte det rigtigt, at F-16 flyene var blevet trukket hjem fra
Kuwait før tid.
Martin Lidegaard, Radikale Venstre var fortaler for mere sammenhæng mellem
mål og midler i forsvarets budget, og så Arktisk som vort væsentligste nye
prioritetsområde. Han var heller ikke tilhænger af flere budgetmidler, men
mente Danmark allerede lå i den øvre del blandt NATO-landene. Martin
Lidegaard lyttede også til de unge i forsvaret, og mente,” Vi har spændt
forsvaret alt for hårdt op. Lad os i stedet få en strammere prioritering”.
JEG VIL GERNE SE, HVAD DE DANSKE SOLDATER LAVER
Rene Gade, Alternativet, så gerne en mere ligelig fokus på Danmarks
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humanitære indsats fremfor krigsindsatsen. ”Vi behøver ikke altid, tage
våbnene med, når vi rykker til udlandet”, sagde han. Han efterlyste i øvrigt
muligheden for selv at komme ud og se, hvad de danske soldater lavede. Et
ønske der blev noteret af både forsvarschef og chefen for Hjemmeværn.
Henrik Dam Kristensen, Socialdemokraterne var også tilhænger af mere dybde
fremfor bredde i dansk forsvar. ”Vi skal fortsat deltage i internationale missioner
I Mali, Syrien, Mellemøsten etc. men også gerne indgå i alliancer, og så skal vi
lytte til resultatet af Forsvarets seneste HR-analyse og personaleflugten.” Han
var i øvrigt i tvivl om, hvor Dansk Folkeparti ville finde ekstra penge til forsvaret,
hvis vil skulle leve op til NATO´s ønske om to procent af BNP til forsvaret.
Peter Juel Jensen, Venstre sagde, at med det netop indgåede Finanslovsforlig
var det utopi at tro på flere midler til forsvaret, men at han selv havde ”hede”
drømme om det en dag alligevel måtte lykkes. Han bad sine
forsvarsordførerkollegaer om at have fokus rettet mod det kommende
Beredskabsforlig. Det ville være lakmusprøven for politikerne. Peter Juel
Jensen understregede i øvrigt, at Forsvaret har en god folkelig forankring med
værnepligten. ”Tab nu ikke den på gulvet”, formanede han.
ET SPØRGSMÅL MED DYBDE
Et af de mange spørgsmål bagefter kom fra Ivan Hermansen, én af
initiativtagerne til organisationen Værn om Danmark, der i 2000 blev fusioneret
ind i Folk & Forsvar. –”Alle I politikere roser dansk forsvar, og derfor tror
befolkningen på jer. Befolkningen har krav på at få sandheden at vide.
Forsvaret mangler midler, men er alt for loyale til selv at råbe op.

Læs mere om konferencen i
Folk & Sikkerheds
medlemsmagasin som
udkommer senere i december.
Og husk - fik du ikke set
konferencen, så kan du se
eller gense den på
www.folkogsikkerhed.dk
På billedet ses fra venstre
Forsvarschef General Peter
Bartram, Folk & Sikkerheds
formand, Peter M Andersen og
chef for Hjemmeværnet,

08-04-2016 12:54

Nyhedsbrev December 2015

4 af 5

http://folkogsikkerhed.dk/?wysija-page=1&controller=email&action=v...

Generalmajor Finn Winkler her
fotograferet ved konferencen
på Christiansborg

Pr. 1 december overtager Adam Sonnich Meinertz jobbet som sekretariatsleder
i Folk & Sikkerhed. Adam overtager jobbet fra Oscar Cosman Brøndum, som til
februar 2016 skal 6 måneder til Irak med Forsvaret. Oscar har siden august
2014 siddet som leder af sekretariatet i Folk & Sikkerhed, og har i den periode
været med til bl.a. at optimere foreningens kommunikationsplatforme samt
flyttet sekretariatet til nye lokaler i Studiestræde i København. Adam er
uddannet befalingsmand i Forsvaret, hvor han har arbejdet siden 2004 og har
bl.a. været udsendt 3 gange i hhv. Kosovo og Afghanistan. Foruden sin
militære uddannelse, er Adam civilt uddannet som Katastrofe- og
Risikomanager ved Professionshøjskolen Metropol i København. Foruden den
daglige drift af sekretariatet, vil Adam komme til at spille en væsentlig rolle i
planlægningen og eksekveringen af foreningens aktiviteter.

Søndag d. 10. januar kl. 14.00 inviterer Folk & Sikkerhed til nytårsgudstjeneste
i Kastelskirken i København. Traditionen tro begynder vi med en
nytårsgudstjeneste ved Hærprovst Thomas H. Beck efterfulgt af kranselægning
ved Mindestenen i Kastellet. Arrangementet afsluttes med en reception i
Spisesalen, hvor Folk & Sikkerhed er værter ved en let anretning og lidt
drikkevarer. Folk & Sikkerheds nye formand, Peter Michael Andersen vil
ligeledes sige et par ord om organisationens reviderede strategi og det arbejde
der venter i det nye år samt.
Vi håber på at se en masse af foreningens støtter og medlemmer. Tilmelding
sendes til kontakt@folkogsikkerhed.dk senest onsdag d. 6. januar 2016.
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10. januar
Nytårsgudstjeneste i Kastelskirken i København, med efterfølgende
nytårsreception. Medlemmer af Folk & Sikkerhed er inviteret. Læs mere her

Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev,
typisk med indhold af aktuel orientering, informationer, referater, synspunkter
mv. Indsendte indlæg som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold
ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sikkerheds holdninger og synspunkter.
Redaktionen: Folk & Sikkerhed - Sekretariatet
Redaktionen er afsluttet 1.12.15
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