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af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så
har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores
aktivitetsniveau. Det hænger unægtelig sammen med, at
der aldrig før har været så stort et behov for en
organisation i Danmark som Folk & Sikkerhed. Den røde
tråd i Folk & Sikkerheds værdigrundlag er det robuste
samfund. Det robuste samfund, og dermed dine vilkår
som borger i et trygt samfund, bliver udfordret på mange flere faktorer end for
bare få år siden. Dette er et forhold, som Folk & Sikkerhed blandt andet har
taget fat på gennem dialogens demokratiske magt og substans. Ofte er denne
følelse af at leve i et trygt og robust samfund defineret af lokale og subjektive
overbevisninger, mens det andre gange bringes op på metaniveau i et virvar af
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udenrigspolitiske konsekvenser og iagttagelser samt beslutninger der bliver
truffet i centraladministrationen i København. Folk & Sikkerhed arbejder på at
bringe følelser tættere på beslutninger. Det gør vi blandt andet gennem
dialogmøder i hele Danmark mellem borgerne, fagfolk, politikere og andre
aktører. Det er gennem dialogen, at mennesket lærer om hinanden, og ofte
kan man skabe relationer, der bidrager til en indsigt og viden, som ikke før var
muligt – dette går både fra borger til politiker og omvendt. Folk & Sikkerhed har
derfor iværksat et større antal dialogmøder og foredrag i 2016, og vi ønsker
alle vore medlemmer gode oplevelser til disse. I denne forbindelse vil jeg
nævne dagene til Folkemødet på Bornholm i år. Folk & Sikkerhed er i
skrivende stund i gang med forberedelserne til to meget spændende og
interessante dialogmøder til Folkemødet, som vi glæder os til at fortælle mere
om, når vi nærmer os arrangementet.
Foruden dialogmøder så har Folk & Sikkerhed mange andre aktiviteter, der
enten er i gang med at blive afholdt eller aktiviteter som skydes i gang i løbet
af 2016. Fælles for alle aktiviteter er dog, at der er et stort behov for dem. Det
robuste samfund, og her sættes borgeren i centrum, må og skal styrkes. Dette
gælder for nutiden, men i lige så høj grad for fremtiden. Derfor er DIN støtte til
Folk & Sikkerhed fuldstændig afgørende for, at vi alle sammen i Danmark får
det trygge samfund, som vi har krav på, og som vi fortjener.
I nyhedsbrevet for februar måned opfordrede jeg vores medlemmer til at
kontakte mig såfremt man var interesseret i at etablere et lokalt netværk og på
den måde styrke robustheden og trygheden i ens lokal område. Denne
opfordring vil jeg gerne følge op på. Hvis man har lidt tid til overs i løbet af
året, så skriv eller ring til mig på kontakt@folkogsikkerhed.dk eller 33 14 79 00.
Jeg hjælper med ALT. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
Vi er sammen om det robuste samfund!

I sidste uge blev Bornholms Veteran Forum (BVF) stiftet, som en
paraplyorganisation for de organisationer og myndigheder på Bornholm, der
arbejder med veteraner - dvs. personer der har været udsendt i en international
mission for enten forsvaret eller en anden dansk myndighed.
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11 organisationer og myndigheder har indtil nu tilsluttet sig den fælles
veteranpolitik, der er grundlaget for arbejdet i BVF.

På det stiftende repræsentantskabsmøde
tirsdag aften blev Richardt Sølvertorp valgt
som formand.
Richardt har som officer gennem mange år
været udsendt til Cypern, Balkan og
Afghanistan, har været kontaktperson til
veteraners pårørende og har en bred
berøringsflade i det bornholmske
foreningsliv.
Tidligere brandchef Steen Finne Jensen fra
Folk&Sikkerhed Netværk Bornholm blev
valgt som næstformand og som kasserer valgtes Steen William Petersen fra
Opklaringsbataljonen på Bornholm.

Bornholms Regionskommune stiller sekretariatsbetjening til rådighed for det
nye veteranforum
Udover at få godkendt vedtægter og valgt den daglige ledelse af BVF, blev der
også brugt noget tid på repræsentantskabsmødet til at drøfte ambitionsniveau
og den nye paraplyorganisations rolle i forhold til medlemsorganisationerne.
Der er enighed om at afholde 2-3 årlige møder, herunder det ene møde i
tilknytning til den årlige flagdag for danske veteraner, 5. september. Det
primære formål er dog at understøtte de aktiviteter, der kommer fra
medlemsorganisationerne, samt at være talerør i forhold til myndigheder og
gennem medlemskab af det nationale veteranforum.

Af Peter Juel Jensen, bestyrelsesmedlem Folk & Sikkerhed "Bornholm" og MF
(V)
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Regeringen (Venstre) og Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti er i dag blevet enige om en
stemmeaftale om udmøntningen af besparelserne i
redningsberedskabet.
Vi er blevet enige om en aftale, der delvist tilbageruller besparelserne på det
statslige redningsberedskab, således at besparelsen fra 2017 reduceres fra
125 mio. kr. til ca. 45 mio. kr.
I aftalen om kommunernes økonomi i 2015 og aftalen om Vækstpakke 2014
(Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre) blev
der aftalt budgettilpasninger på det statslige redningsberedskab på 25 mio. kr.
i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017 og fremefter.
En udmøntning af en besparelse på 125 mio. kr. ville forudsætte en tilpasning
af den statslige centerstruktur i form af lukning af op til fire beredskabscentre.
Der er enighed om, at dette ikke er hensigtsmæssigt. Netop en afklaring af
beredskabscentrene fremtid, herunder vores center på Bornholm, har optaget
mig meget, da udgangspunktet jo var, at der skulle findes 125 mio. kr.
Det statslige redningsberedskab assisterer de kommunale
redningsberedskaber, politiet og andre myndigheder ved større og
længerevarende indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab
eller specialmateriel. Det statslige redningsberedskab kommer således alle til
gode – også de kommunale redningsberedskaber – ikke mindst når der er
behov for større og længerevarende indsatser. Det er i de seneste år blevet
understreget i forbindelse med storme, oversvømmelser samt større ulykker,
hvor et stærkt og robust beredskab er afgørende for Danmarks sikkerhed og
tryghed. Det statslige beredskab skal også forsat være tilstede på Bornholm,
hvor opgaven nu består i at samordne det kommunale beredskab og det
statslige beredskab i et helt særligt Ø-beredskab. Dette arbejde vil jeg følge
nøje!
På Bornholm får denne aftale også betydning. Jeg glæder mig over, at der ikke
sker en reduktion i antallet af værnepligtige, samt at vi kan bibeholde vores
fastansatte. Begge dele holdt hårdt. Men hvordan det særlige bornholmske
Ø-beredskab kommer til at se ud, er endnu for tidligt at sige, da aftalen lægger
op til en nærmere forhandling mellem Bornholm, Forsvarsministeren og
Beredskabsstyrelsen. For mig er det vigtigt, at den endelige aftale for
Bornholm bliver på en sådan måde, at Kommunen på intet tidspunkt kan
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komme til at skulle betale for et statsligt beredskab på Bornholm, samt at der
bliver en mulighed for at udnytte ressourcerne på en sådan måde, at både
kommune og stats kan se fordele ved samarbejdet. Jeg vil gerne understrege,
at kommunen selvfølgelig i dette forhandlingsforløb er en ligeværdig part.

Fredag d. 29. april kl. 10.00 på Ryes Kaserne (Fredericia) i auditorie VEST
vil Folk & Sikkerhed afholde vores Årsmøde.

Programmet for Årsmødet tilgår i starten af april, da vi lige skal have de sidste
detaljer på plads. Programmet vil blandt andet blive lagt op på vores
hjemmeside: www.folkogsikkerhed.dk

Adressen er:
Ryes Kaserne
Treldevej 110
7000 Fredericia

Vi glæder os meget til at se dig.
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af Adam Sonnich Meinertz

Selvom der er lang tid til Flagdagen d. 5. september, så er Folk & Sikkerhed
allerede i gang med forberedelserne til denne minderige og smukke dag. Folk
& Sikkerhed tager fat, hvor der er brug for vores hjælp – i denne forbindelse vil
jeg fremhæve Folk & Sikkerheds lokale afdelinger, der hver i sær arbejder
benhårdt for, at dagen i deres kommune bliver så mindeværdig og
oplevelsesrig, som dagen fortjener. Her er der tale om frivillige, der i den grad
gør en forskel!

Folk & Sikkerhed hjælper blandt andet til med selve planlægningen af
Flagdagen rundtom i landet, og vi bidrager glædeligt med råd og vejledning til
de af landets kommuner, som har behov for dette. Folk & Sikkerhed har
gennem årene oparbejdet en stor faglig viden om Flagdagen, og et vi har et
landsdækkende netværk til mange samarbejdspartnere. Dette er en ekspertise,
som vi konstant sørger for at udvikle, og for at dele med de personer,
kommuner og organisationer som har et behov herom.
Derudover er der flere veteraner i landets kommuner, som frivilligt deltager
aktivt i forberedelserne til dagen – og mange samler sig i fællesskaber, der
rækker ud over Flagdagen. Dette har en enorm værdi for Flagdagen. Samtidig
vokser interessen for borgerne i Danmark for arrangementet år for år, og det
ser man blandt andet ved at de kommunale arrangementer bliver større for
hvert år. Den årlige afholdelse af Flagdagen viser altså, at der er en stor
voksende national interesse, hvor dagen spænder fra muligheden for det
enkelte menneskes stilfærdige fordybelse til det mere selskabelige samvær
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med familien, kollegaer og medborgere.
Her i Folk & Sikkerhed ser vi frem til det bliver d. 5. september!

I april udgaven af vores nyhedsbrev vil du blandt andet få mulighed for at læse
om følgende spændende arrangementer:
• En artikel om forsvarsministerens besøg i Sønderjylland i forbindelse med
Folk & Sikkerhed "Sønderjylland" generalforsamling.
• Høring om veteranpolitikken på Christiansborg hvor blandt andre
Forsvarsordfører Peter Juel Jensen (V), Forsvarsminister Peter Christensen og
Statsminister Lars Løkke Rasmussen deltog.

14. april
Generalforsamling i Folk & Sikkerhed "Midt- og Vestjylland".
18. april
Dybbøldag. Årsdagen for Stormen på Dybbøl i 1864 er siden 1865 markeret
med blomster og kranse ved danske krigergrave. Fra 1921 er dagen blevet
fastholdt i erindringen af den danske garnison i Sønderborg med march
gennem byen og kransenedlæggelser på Dybbøl Banke. Siden 2002 har der
været fælles dansk-tyske kransenedlæggelser på Dybbøl Banke, og fra 2011
en fælles dansk-tysk march herfra og ned ad Dybbøl Banke til Sønderborg.
29. april
Folk & Sikkerhed afholder det årlige Årsmøde for alle vores medlemmer og
medlemsorganisationer på Ryes Kaserne. Vi håber, at du har lyst til at komme
og være med. Der vil være kaffe, kage og frokost til dem, som deltager.
4. maj
Reersø. Mindehøjtidelighed i Reersø kirke.
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16.- 19. juni
Folkemøde på Bornholm. Folk & Sikkerhed vil traditionen tro være tilstede. Vi
har blandt andet forberedt to meget interessante dialogmøder. Mere
information om dette tilgår.

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 31.03.16
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