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Danmarks største forsvars, sikkerheds- og beredskabspolitiske organisation

Folk & Sikkerhed på sommerkursus i Nymindegab:

ER DET NU BLEVET PAY BACK TIME FOR RUSLAND?
Af Adam Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed

NATO, så bruges der en lang række af andre metoder. Disse metoder
benævnes samlet set som HYBRIDKRIG. Hybridkrig er en kombination af militære og ikke-militære
virkemidler, og dækker over brug
af informationsteknologi, cyber angreb, ikke uniformerede soldater,
diplomati, økonomisk krigsførelse,
ordinære tropper, specieltropper og
støtte til mindretalsgrupper eller
yderligtgående partier.

RUSLAND ØNSKER REVANCHE

Følgende medlemmer af Folk & Sikkerhed deltog: Peter Michael Andersen, formand for landsorganisationen, Eleonore af Schaumburg-Lippe, medlem i hovedstadsområdet, Tom Jensen, medlem i bornholmsområdet, Knud Erik Meinertz, bestyrelsesmedlem i Folk & Sikkerhed ODSHERRED,Jonas Gutheil,
Folk & Sikkerhed UNGDOM, Christian Overholt. Folk & Sikkerhed UNGDOM, Adam Sonnich Meinertz,
sekretariatsleder sammen med Oberst Jens Sund, chef for Hjemmeværnsskolen, tidligere bestyrelsesmedlem i Folk & Sikkerhed.

Som led i Folk & Sikkerheds indsats
på det sikkerhedspolitiske område
deltog syv medlemmer af Folk &
Sikkerhed på Hjemmeværnsskolens
Sikkerhedspolitiske kursus i uge 27 i
Nymindegab. Kurset havde Rusland
som sikkerhedspolitisk tema, og var
bygget op om en række spændende
og højaktuelle foredrag. Derudover
blev deltagerne inddelt i grupper,
hvor der blev diskuteret forskellige
temavalgte problemstillinger i forhold til de enkelte foredrag.
En af de primære grunde til, at dette kursus har en særlig interesse
for Folk & Sikkerhed, skyldes vores
arbejde med Den Alternative Forsvarsrapport, som har til hensigt at
udgøre et solidt bidrag i debatten
op til det kommende forsvarsforlig.
Kurset gav medlemmerne af Folk
& Sikkerhed en solid forståelse for

den komplekse størrelse, som Rusland og hele den sikkerhedspolitiske
situation imod øst er. Læs Lederen
på side 2.

RUSLANDS SELVFORSTÅELSE
Rusland vil være en stormagt igen,
og med Putin bag roret bliver alle
midler brugt. I 1990’erne led russernes selvforståelse et enormt knæk
under ledelse af Boris Jeltsin. På
kort tid gik man fra at være en stormagt til ingenting. Putin har sat alt
ind på at ændre dette, og den russiske befolkning støtter deres præsident.
Ruslands udenrigspolitiske strategi
tager udgangspunkt i en verdensorden, hvor Rusland genindtræder
i deres tidligere position som stormagt. Velvidende at de ikke har de
militære kapaciteter til at matche

Lidt populært sagt kan man sige, at
russerne har erklæret revanche efter Sovjetunionens fald – og det er
med udgangspunkt i Gerasimovdoktrinen. Denne doktrin er udarbejdet
af chefen for den russiske generalstab, Valerij Gerasimov. Gerasimovdoktrinen er stærkt inspireret af
den kinesiske militærstrateg Sun
Tzu (ca. 544 – 496 f.Kr.) med sin filosofi om at ”den dygtige leder besejrer
sin fjende uden kamp”. Doktrinen er
en strategisk brug af hybridkrig, og
af eksempler på dette kan nævnes
Ruslands økonomiske støtte til det
franske parti Front National, indsættelsen af ikke uniformerede soldater på Krim og cyperangrebet i
2007 i Estland.
Mange eksperter er enige om, at der
ikke er tale om en ny Kold Krig, men
at Rusland via hybridkrig netop søger at vende tilbage som stormagt.
Putin vil med andre ord have kontrollen tilbage af det postsovjetiske
rum herunder de geografiske nærområder. Rollen som kolonimagt har
en massiv betydning i den russiske
selvforståelse som stormagt, og derfor mener man i Rusland, at man
både har pligt og ret til at have en
særstatus i det nære udland samtidig med at Rusland har en pligt
til at beskytte russiske mindretal i
Fortsætter på side 11
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LEDER

ER TO PROCENT = TO PROCENT ?

Af Peter M. Andersen, formand for Folk & Sikkerhed
Den sikkerhedspolitiske situation
for Danmark og i Danmarks nærområder er som bekendt blevet
stærkt forværret de senere år. Lige
før sommerferien blev vi vidne til et
overraskende og skræmmende udfald af den engelske EU afstemning.
Afstemningen vil i bedste fald kun
få minimal indflydelse på sammenhængskraften i Europa – også på det sikkerhedspolitiske
område. I værste fald kan det medføre et Europa, der
indenfor overskuelig fremtid vil komme til at slå alvorlige sprækker. Og på det seneste har vi været vidne til en
forsoning og en uigennemskuelig alliance mellem Tyrkiet – en meget væsentlig NATO-allieret – og Rusland.
Netop Rusland og den sikkerhedspolitiske situation
imod øst var hovedtemaet på Hjemmeværnsskolens
sikkerhedspolitiske kursus i Nymindegab i juli måned,
hvor Folk & Sikkerhed var blevet inviteret – bl.a. som
led i arbejdet med vores Alternative Forsvarsrapport –
og deltog med i alt syv personer fra bestyrelsen, lokale
netværk m.v. Ugen bød på et væld af inspirerende, tankevækkende og – til dels - urovækkende indlæg fra en
række forsvars- og sikkerhedseksperter fra Forsvaret,
herunder Forsvarsakademiet og 2. Brigade, Atlantsammenslutningen m.fl. og har givet Folk & Sikkerhed en solid forståelse for den komplekse størrelse, som Rusland
er, og den endnu mere komplekse situation i øst.
Samtidig med ovenstående så vi i sommerens løb først
Danmarks økonomiske bundplacering som nr. 17 ud af
28 NATO-lande med et bidrag til NATO-alliancen på
KUN 1.17 % af BNP, suppleret med udtalelser fra Udenrigsministeren, der ellers lovede at løfte dansk forsvar.
Herefter kom et stærkt signal fra NATO om at placere
4.000 soldater i den russiske præsident Putins forhave.
Der er ingen tvivl om, at NATO/NATO’s generalsekretær
og mange af vores NATO-allierede har indset alvoren og
er begyndt at agere derefter. Hvad med Danmark?
For to år underskrev vores daværende statsminister
et slutdokument under NATO-topmødet i Wales, hvor
vi forpligtede os til at ”knække kurven” og over en 10årig periode arbejde henimod en forøgelse af forsvarsbudgettet til to % af BNP. P.t. er intet sket. Baseret på
udmeldingerne fra statsministeren under Venstres somFolk & Sikkerhed Magasin er
udgivet af den forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation
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mergruppemøde tyder noget på, at alvoren nu også er
gået op for regeringen. Spørgsmål er imidlertid, hvordan
Regeringen vil forholde sig til 2%-målet? Et NATO-slutdokument er jo en ikke en juridisk bindende aftale, men
teksten i slutdokumentet er klar. Så spørgsmålet er, om
to % nu også er to % i Danmarks optik? Eller om vi frem
til 2025 fortsat skal køre på frihjul med mangel på personel, mangel på materiel – bortset fra nedslidt materiel?
Meldingerne fra Stats-, Udenrigs og Forsvarsministen
har indtil nu været uklare.

HVOR ER DE POLITISKE ARGUMENTER HENNE?
Folk & Sikkerhed har valgt tage de positive briller på. Vi
vælger at vurdere Regeringens og statsministerens nye
udspil i august om at afsætte et ukendt milliardbeløb til
politiet, forsvaret og efterretningstjenesterne til styrkelse af den nationale sikkerhed, som at vores budskaber
er blevet hørt på Christiansborg. Verden er blevet mere
usikker, Rusland ”leger” med genindførelsen af Den Kolde Krig og verdens brændpunkter er ikke blevet koldere.
Hvor er den danske opposition imidlertid henne? Det har
ikke ligefrem været et tag-selv-bord med gode argumenter fra politikernes for en styrkelse af sikkerheden her i
agurketiden. Socialdemokraterne har kun kommenteret
positivt på politi og efterretningsvæsen, men har helt
undladt at forholde sig til forsvaret. Kun dele af Blå Blok
har ytret sig positivt for forslaget.
Skal man tro statsministeren, er 2025-planen et forsøg
på at beskytte danskerne bedst muligt mod de terror-og
krisetegn, vi har set overalt i verdenen i denne sommer.
Men den nye Nationale Sikkerhedsplan skal jo også finansieres. Hvordan og hvornår det skal ske, må vi vente
lidt med at høre. Men forventningens glæde er jo stor.
Folk & Sikkerhed mener ikke, vi kan vente ret meget
længere med at beslutte, hvordan vi kan og skal styrke
vores nationale og internationale engagement. Vi har
derfor længe arbejdet med en Alternativ Forsvarsrapport, og det er måske dette arbejde, der har fået statsministeren til at melde ud?

UANSVARLIGT AT UDSKYDE PROCENTFORPLIGTIGELSEN
Folk & Sikkerhed mener, at det vil være uansvarligt at
vente helt til næste forsvarsforlig med at få disse ting
Bestyrelsen i Folk & Sikkerhed:
• Peter M. Andersen, (formand),
advokat, OL-R
• Peter H. Lynard,
sekretariatschef i HPRD, næstformand
• Helle Bonnesen,
cand. merc. ,folketingskandidat
• Johnny G. Larsen, formand for
Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm
• Erling Lundsgaard, formand for Folk
& Sikkerhed Netværk Sønderjylland
• Karl Erik Nielsen,
pens. Oberst
• Christina Jo Larsen,
Kommunikationskonsulent
• Jørn Aabye Nielsen,
Pens. chefpolitiinspektør
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afklaret. Vi har en forpligtigelse overfor NATO, og det
samme gælder den danske befolkning. Vi kan ikke fortsat sidde på vores hænder og afvente.
Folk & Sikkerhed ønsker et klart svar fra statsministeren:

Vil Danmark eller vil Danmark ikke arbejde hen imod to
%’s-målsætningen?.
Det fortjener NATO, Forsvarets personel og det danske
folk, og mon ikke også Folk & Sikkerheds mange medlemmer over hele landet glæder sig til det.

En mission, der nytter noget

Irakiske soldater modtager undervisning i våbenanvendelse (U.S Army, COMCAM)

For halvandet år siden ankom det første danske trænerbidrag til Irak. Siden da er der sket en positiv
udvikling i det irakiske forsvar og dets kamp mod Daesh (ISIS).
Af Oscar, Premierløjtnant af Reserven, udsendt som militærtræner på OIR Hold 3. Folk & Sikkerhed bragte omtalen af ankomsten til Irak i F&S Mag.1.marts 2016.
Når hold 4 i starten af august afløser hold 3, er der sket
to markante fremskridt siden Operation Inherent Resolve (OIR) blev indledt i oktober 2014. For det første har de
irakiske sikkerhedsstyrker tilbageerobret et antal strategisk vigtige byer fra Daesh. For det andet har det irakiske forsvar fået en betydelig større tro på egne evner,
hvilket er altafgørende i kampen mod Daesh og en vigtig
faktor for Iraks fremtid.
Det har dog taget tid for de danske styrker at opbygge et fortroligt samarbejde med de irakiske enheder.
Ikke alene har man skullet afdække de behov, som de
irakiske sikkerhedsstyrker har i forhold til supplerende
uddannelse, men man har også skullet tilrettelægge al
uddannelse til den kamp, som de irakiske sikkerhedsstyrker dagligt kæmper mod Daesh. Dernæst har man
været nødt til at tilpasse sig de vilkår, de irakiske sikkerhedsstyrker kæmper under, samt den måde, hvorpå

irakerne foretrækker at modtage uddannelse. Det er dog
lykkedes at etablere et fortroligt og konstruktivt samarbejde med de irakiske styrker, og den undervisning vi
leverer er eftertragtet. Det første danske trænerbidrag
ankom til Irak i januar 2015, og siden er mængden af
uddannelser steget eksponentielt. Vi har således leveret
10.484 uddannelser alene på hold 3, hvilket er markant
mere end hold 1 og 2 tilsammen. Denne positive udvikling forventes at fortsætte under hold 4, som går et travlt
halvt år i møde.

Fra uddannelse til indsat i kamp
Omstillingsparathed og fleksibilitet har vist sig at være
en præmis for uddannelsen af de irakiske enheder. I det
forgangene halve år har vi oplevet, at man med ganske
kort varsel har skullet klargøre uddannelsesforløb til
indsatte enheder, der har haft behov for supplerende uddannelse. Der har således været meget kort tid fra uddannelse til anvendelse for de irakiske enheder, som har
modtaget uddannelse i mellem offensive operationer. Vi
oplevede bl.a., at vi en uge uddannede en irakisk enhed
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Kort over de det område, som de irakiske sikkerhedsstyrker, med hjælp fra
koalitionen, har tilbageerobret (Kilde: google/maps.com)

på et nyt våben, som ugen efter, af selv samme enhed,
blev anvendt imod et køretøj fyldt med sprængstof, hvilket redede adskillige liv og forhindrede store materielle
tab.
Samtidig har det været nødvendigt hele tiden at tilpasse uddannelserne til de vilkår, som de irakiske enheder
kæmper under. Resultatet er til gengæld, at vi kan levere
meget målrettede uddannelsesforløb, samt stort set altid
kan imødekomme de irakiske enheders uddannelsesbehov. Det har medført, at enheder fra forskellige værn og
med vidt forskellige opgaver, har søgt om at modtage vores undervisning. Foruden træning af adskillige enheder
fra både den irakiske hær og flyvevåben, har vi således
også gennemført længerevarende uddannelsesforløb for
enheder fra hhv. Federal Police og Border Guard Police.
Skønt disse enheder har rejst langt for at blive trænet
midt i den irakiske ørken, har de udtrykt ønske om at
vende tilbage for at modtage undervisning med yderligere fire bataljoner alene i år.

Markante fremskridt
Takket være den kombinerede træningsindsats, der har
fundet sted siden det første danske hold soldater ankom
i starten af 2015, er der i det forgangne halve år sket
markante fremskridt i området omkring den dansk-amerikanske lejr. Det er således lykkedes den irakiske hærs
7. division, som har modtaget adskillige uddannelser af
de danske trænere, at generobre en række strategisk vigtige byer og områder fra Daesh. I april tilbageerobrede
de byen Kubaysah. Senere samme måned og i begyndelsen af maj, lykkedes det at fordrive Daesh fra dele af
Dulab samt området ned langs Eufrat til byen Hit. I maj
og juni tilbageerobrede 7 division Djuba og endelig i juli
lykkedes det at få den fulde kontrol over Dulab og byen
Jahaniyah.
De positive resultater, den irakiske hær har opnået, skyldes i høj grad den træning de har modtaget fra koalitionsstyrkerne. Træningen løfter ikke alene niveauet hos
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den enkelte soldat, men også for enheden, som bliver
trænet i at samarbejde internt. Dette er de mest målbare og umiddelbare resultater af den træning, de irakiske
styrker modtager. Men der er også en anden, og mindst
ligeså vigtig effekt – nemlig irakernes tro på sig selv og
hinanden!
Der er ingen tvivl om, at det har taget tid at opbygge
selvtilliden i den irakiske hær, som trods landets mange
og lange krige, længe har været forholdsvis fragmenteret.
Kort tid efter de danske styrkers ankomst til Irak i 2015,
hørte man derfor i de danske medier både politikere og
officerer udtale sig opgivende om den opgave, de danske
styrker stod overfor i Irak. Man tvivlede på irakernes vilje til at bekæmpe Daesh, og om hvorvidt det materiel de
fik udleveret havnede i de forkerte hænder. Denne tvivl
er imidlertid forsvundet – i hvert tilfælde blandt os, der
dagligt omgås og træner de irakiske styrker. For det første fordi alt udleveret materiel, som udleveres til irakerne (f.eks. våben og radiomateriel), minutiøst registreres
af såvel koalitionsstyrkerne, som af irakerne selv, som
har en stor interesse i, at det betydningsfulde materiel
ikke forsvinder. For det andet, så mærker man blandt de
irakiske soldater en stærk vilje til at bekæmpe Daesh og
befri de besatte områder. Selv om den irakiske hær er afhængig af koalitionens støtte, fra f.eks. overvågnings- og
kampfly, så oplever man blandt de irakiske soldater en
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Irakiske soldater modtager undervisning i våbenanvendelse (U.S Army, COMCAM)

forståelse for, at det er en opgave, som de selv skal være
med til at løse.

Resultaterne taler for sig selv
En sidste, men lige så vigtig faktor, er den irakiske soldats egen motivation. Når man taler med de soldater, vi
træner, som kommer fra alle dele af Irak, så er de enige
om én ting – og det er ønsket om et fredeligt Irak! For
mange af de unge soldater er fred stort set ikke noget,
de kender til. Lige siden de var børn, har landet været
præget af krig, og for dem vil et fredeligt Irak være som

Irakiske soldater træner nødflytning af sårede (U.S Army, COMCAM)

Irakiske soldater modtager undervisning på let maskingevær (DANCON OIR)

en drøm, der går i opfyldelse. De ældre soldater mindes
en tid med mere stabilitet, om end det var under diktatur. De ønsker i ligeså høj grad fred som de unge, især for
deres egne børn og børnebørns skyld.
Mange af dem har også mistet familie og venner, som
enten er blevet kidnappet eller endt som ofre for Daesh’s
brutalitet. Endvidere er mange blevet fordrevet fra deres
hjem og bor i dag i flygtningelejre i Irak. De forventer
ikke nødvendigvis at kunne vende tilbage til deres gamle
hjem, men håber på inden længe at kunne vende tilbage
til deres hjembyer og genoptage tilværelsen.
Det stabile land, som de irakiske soldater håber på og
kæmper for, vil det tage tid at opnå. Men det der er vigtigt lige nu er, at kampen mod Daesh er vendt. Nu er det
de irakiske sikkerhedsstyrker, der presser Daesh nordpå,
og tilbageerobrer og befrier besatte byer og områder, støttet af koalitionen. Denne succes er vigtig i kampen for et
mere stabilt land, og altafgørende for en yderligere styrkelse af troen på, at et sådan kan opnås. Det er endnu
uvist, hvor længe det irakiske forsvar vil have behov for
koalitionens hjælp til træning af irakiske soldater. Men
resultaterne af vores tilstedeværelse og træning taler for
sig selv. Og selv de der tidligere tvivlede på effekten af
vores træning, bør i dag kunne indse både gavnen og nødvendigheden af den danske indsats.

Siden januar 2015 har Danmark leveret et styrkebidrag
på ca. 120 soldater til Operation Inherent Resolve. Af
det samlede bidrag udgør BPC´et (Building Partner Capacity) ca. 50 soldater, som fungerer som trænere for
de irakiske enheder. Foruden Danmark, uddanner en
række andre af koalitionens styrker, bl.a. Spanien og
England, irakiske enheder på baser rundt om i Irak.
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Fra venstre ses Johnny G. Larsen, bestyrelsesmedlem i F&S og netværksformand på Bornholm, MF Peter Juel-Jensen, V, MF og tidligere forsvarsminister Nick Hækkerup, S og studerende Jonas Gutheil, Metropol, Krise og katastrofemanageruddannelsen.

Kun 49 ud af 2951 events handlede om sikkerhed:

FOLK&SIKKERHED HAVDE ATTER SUCCES PÅ
FOLKEMØDET
Af Jonas Gutheil og Tim Thomsen, Professionshøjskolen
Metropol,studerende på Krise og Katastrofemanageruddannelsen.

gammel koldkriger som Præsident Putin har respekt
for, er magtens sprog”.

rangører. Folkemødet 2016 i Allinge på Bornholm er slut
for længst. Det var 5. gang Folk & Sikkerhed var med,
og vi er tilbage i 2017. Folkmødet er nemlig massiv Folkeoplysning med lige dele succes og kaos. I år havde
vi sat fokus på to af Folk & Sikkerheds hovedområde.
”Kæmp for de danske værdier - Ungt medborgerskab
styrker samfundet”, og ”Betaler vi nok for at kunne forsvare og bevare det robuste samfund?”.
Under Folkemødet i år satte fhv. udenrigsminister Uffe
Ellemann-Jensen i et Perspektiv i Berlingske Tidende
direkte fokus på sikkerhedspolitik og spurgte, ”om det
var en virkelighedsflugt, når man i Allinge bruger fem
gange så megen tid på at diskutere velfærd, som på at
diskutere Danmarks sikkerhed. Østersøregionen er et
af verdenskortets nye spændingsfelter, og det eneste en

Uffe Ellemann-Jensen undrede sig over, at kun 49 ud
af i alt 2951 events på Folkemødet handlede om sikkerhedspolitik og fremhævede her, at Folk & Sikkerhed
sammen med Hjemmeværnet og Forsvarsakademiet,
var nogle af de meget få, der havde fokus på dette emne.
Det bekræfter endnu engang for Folk & Sikkerhed, at
vi skal blive ved med vor holdningsbearbejdende folkeoplysning om sikkerhedspolitik,ungdom og det robuste
samfund. Og så er vi endda så heldige, at vi via vort
medlemskab af Dansk Folkeoplysnings Samråd har direkte tilgang til det mest centrale sted på Folkemødet,
Cirkuspladsen med Speakers Corner og DFS`s telt. Tak
for det.
”Kæmp for de danske værdier. Ungt medborgerskab
styrker samfundet”, var temaet for det ene af vore to
dialogmøder. Her debatterede Peter Juel-Jensen, MF,

SIKKERHEDSPOLITIK, UNGDOM OG DET ROBUKnap 100.000 besøgende, cirka 3000 events og 900 ar- STE SAMFUND
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Dialogmøde 1 på Folkemødet. Indlægsholdere og en klasse fra Campus Bornholm. Folk & Sikkerhed har et tæt samarbejde med Campus Bornholm
og Professionshøjskolen Metropol i København.

forsvarsordfører, V, med Nick Hækkerup, tidl. Forsvarsminister og MF, udenrigsordfører, S og Jonas Gutheil,
studerende fra Professionshøjskolen Metropol, København med Johnny G. Larsen, bestyrelsesmedlem i F&S
og netværksformand for F&S Bornholm som ordstyrer.
Folk & Sikkerheds nye analyse blandt 150.000 unge,
der viste at 93% af de unge i undersøgelsen sagde ja tak
til et frivilligt medborgerskab, medførte flotte ord fra
politikerne. Både Peter Juel-Jensen og Nick Hækkerup
kunne se mulighederne for Danmark og opfordrede til
at lave et pilotprojekt og undersøge, hvad politikere
og opinionsdannere sagde til, hvis Folk & Sikkerhed introducerede Et Frivilligt Medborgerskab på Forsvarets
Dag overfor en hel ungdomsårgang på 65.000.

DANMARKS FORSVAR ER VOR INDBOFORSIKRING
”Betaler vi nok for at kunne forsvare og bevare det robuste samfund”, var titlen på vort andet dialogmøde
med pens. oberst Kurt Mosgaard, CEO Mosgaard Consult, og ekstern lektor, phd, Forsvarsakademiet Jeppe
Trautner, samt studerende Tim Thomsen, Professionshøjskolen Metropol, København med Folk & Sikkerheds
formand, advokat, oberstløjtnant- R, Peter M. Andersen
som ordstyrer.

Indlægsholderne var omkring Syrien, Krim, Rusland
og Balkanlandene, og behovet for et stærkt NATO. Pinligheden om Danmarks svage økonomiske bidrag til
sikkerhedspolitikken blev holdt op mod, at Norge øger
sit forsvar med 10 %, Sverige genopretter værnepligten
og Finland diskuterer NATO-medlemskab. Danmarks
forsvar skal opfattes som en indboforsikring, men den
danske befolkning er mere interesseret i velfærd fremfor militært isenkram . De glemmer vist, at et sikkert
Danmark er grundlag for vort velfærdssamfund. Indlægsholderne var enige om den super ustabile situation
for Danmark og Vesten i øjeblikket, og det fik da også en
tilhører til at efterlyse amerikanske B52 bomber over
dansk territorium, mens en anden tilhører kaldte os
for Folk & Usikkerhed og en propagandamaskine. Kort
sagt et Folkemøde med budskaber og holdninger.
Studerende Tim Thomsen, Metropol her
på Speakers Corner, hvor han annoncerede Folk & Sikkerheds Dialogmøde om
Medborgerskab.

MF Peter
Juel-Jensen får
et spørgsmål
fra en af de
unge bornholmere.
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EUPOL-MISSIONEN:

VI ER MED TIL AT SKUBBE AFGHANISTAN I DEN
RIGTIGE RETNING

Et roligt foto fra Kabul

Af Politiassistent Gert
Remme, Midt- og Vestjyllands Politi. P.t. udsendt
af Dansk Politi til EU’s politimission i Afghanistan.
EUPOL Afghanistan (Europæiske Unions politimission i Afghanistan) er en civil fælles sikkerhedsog forsvarspolitisk (FSFP) mission. Politimissionen har
siden sin oprettelse i 2007 støttet reformbestræbelser, og
i den forbindelse støttet den afghanske regering med at
opbygge et civilt politi, der kører inden for en forbedret
retsstats rammer og i respekt for menneskerettighederne. Missionen er en del af EU ’s langsigtede engagement
og bidrager til EU’ s overordnede politiske og strategiske
mål i Afghanistan. Rådet for Den Europæiske Union har
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forlænget mandatet for EUPOL Afghanistan indtil den
31. december 2016.
EUPOL Afghanistans støtte er leveret af politieksperter fra EU-medlemsstaterne. Støtten ydes især gennem
rådgivning på strategisk niveau til det afghanske indenrigsministerium. EUPOL udfører sine opgaver i en fælles indsats med regeringen og i tæt samarbejde med en
række lokale og internationale partnere.

VI UDDANNER NÆRPOLITIET I AFGHANISTAN
Jeg er placeret i EUPOLs hovedkvarter i Kabul, og arbejder med Community Policing – på dansk det vi kalder
nærpoliti, og er rådgiver/mentor for lederen af Community Policing Directorate, som er placeret i det Afghanske indenrigsministerium. Opgaven er at få udbredt
nærpoliti enheder i hele Afghanistan.

Nr. 3 · September 2016 · 17. årgang

Afghanistan har gennem mange år kæmpet mod oprørere – og set det som det vigtigste arbejde for politiet,
og har derfor ikke engageret sig så meget i det daglige
lokale arbejde.
Nærpolitikonceptet handler om at politiet er lokalt tilstedeværelse og er en del af det daglige liv i samfundet. Vi
arbejder med at få politiet til at engagere sig i de lokale
samfund, og være til stede for derved at opbygge tillid og
tryghed. Hvis du har et godt forhold til det lokale samfund, kan man også indsamle oplysninger om, hvad der
foregår. Disse oplysninger kan derefter bruges af andre
enheder inden for politiet eller militæret til at bekæmpe
oprørere.

NÆRPOLITI SKAL OPBYGGES I 34 PROVINSER
Afghanistan består af 34 provinser. Indtil nu har man
fået etableret Community Policing enheder i 10 provinser, og der arbejdes videre med at få etableret enheder i
alle 34 provinser.
I tilknytning til arbejdet med Community Policing arbejder vi også med at få flere kvinder ansat i politiet – for

vores vedkommende specielt inden for Community Policing.
Arbejdet her i Afghanistan er både spændende og udfordrende – udfordrende på grund af den anspændte sikkerhedssituation. Vi kan ikke køre helt frit i Kabul. Når vi
gør det sker det bevæbnet, iført skudsikker vest og har
sikkerhedsfolk til at køre os i pansrede biler. Når det er
sagt er det også utroligt positivt at arbejde med de lokale
Afghanere – de vil gerne fremskridt på trods af svære vilkår. Specielt den unge generation som har haft mulighed
for at gå i skole, og herefter videreuddanne sig – ser jeg
som et stort potentiale til at få Afghanistan til at ”flytte”
sig i den rigtige retning – en retning, hvor de bevarer deres kultur i en demokratisk proces. Jeg håber, at jeg med
min tilstedeværelse har været med til at ”skubbe” lidt i
den rigtige retning. Du kan læse meget mere om missionen ved at gå ind på hjemmesiden http://www.eupol-afg.eu/

En afghansk nærpolitibetjent i arbejde

Motto: FRED I FRIHED

9

RUNDT OM F&S

Nr. 3 · September 2016 · 17. årgang

FOLK&SIKKERHED TIL TRANSLOKATION PÅ CAMPUS BORNHOLM

150.000 TIL AIR SHOW I
KARUP

Da studenterberedskabsklassen 3v på Campus Bornholm sidst i juni fejrede
translokation, var Folk & Sikkerheds Netværk Bornholm med. F&S Bornholm
har gennem mange år været samarbejdspartner og pioner sammen med Campus
Bornholm omkring specialklassen IBB, Internationalt Bæredygtigt Beredskab.
Der var stor tak til F&S Netværk Bornholms formand Johnnys G. Larsen. Samarbejdet fortsætter i øvrigt selv om der ikke er en specifik studieretning – andre
studieretninger vil få glæde af dette fortsatte samarbejde.

Synlighed for 150.000 gæster ud
over de 100.000 til Folkemødet på
Bornholm - Det kan kun gå en vej.
”Air Showet forløb fint, vi fandt vores hangar. Der kom utroligt mange
mennesker, og vi fik også snakket
med mange. Folk kikkede på rolls
uperne og tog noget reklame med,
fortæller Erling Lundsgaard, F&S
formand for Netværk Sønderjylland.

Beredskabsklassen 3v på Campus Bornholm smider huerne i vejret

Folk & Sikkerhed til Air Show i Karup

FOLK & SIKKERHED SAMLER 250 ELEVER PÅ SYDDANSK ERHVERVSSKOLE I VEJLE.
Den 20+21 september vil eleverne i Vejle i løbet af fire timer få indblik i de
forhold, der er forudsætning for et robust og sikkert samfund således, at vi alle
kan leve i fred og frihed.
Gennem information og aktiv deltagelse skal eleverne kunne notere sig såvel
forhold/faktorer som egne muligheder for at bidrage til det sikre og robuste samfund.
Resultatet er tilfredsstillende såfremt den enkelte elev har fået forståelse for
Politiets, Beredskabets, Forsvarets og Sundhedsvæsenets nødvendighed, samspil
og muligheder samt egne bidrag til tryghed og sikkerhed i hverdagen. Der vil
være oplæg fra Beredskabet, Sundhedsvæsenet og Forsvaret.

POLITIFOLK SKAL OGSÅ MED TIL FLAGDAGEN LOKALT I DANMARK
Bladet Politiets Blå Baretter
udkom i juli med en artikel om
Folk & Sikkerhed. På opfordring
fra formanden for Politiets Blå
Baretter, Gert Remme, skrev
Folk & Sikkerheds kommunikationsdirektør en profilartikel
om Folk & Sikkerhed og vort
tætte samarbejde med Politiet.
I forbindelse med den Nationale Flagdag er det nemlig svært
for kommunerne at finde frem
til deres lokale politiveteraner.
Folk & Sikkerhed og Politiet
vil nu gøre det lettere for borgmestrene, at invitere politifolk
med den 5. september.
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BEREDSKABSSTYRELSEN
OG PRINSESSE MARIE
Prinsesse Marie tilknyttes Beredskabsstyrelsen i Birkerød som særlig projektmedarbejder inden for
forebyggelsesområdet. I sit arbejde
for Beredskabsstyrelsen vil Prinsesse Marie deltage i udformningen af
et nyt indsatsområde med konkrete
opgaver. Formålet er at styrke den
enkelte borgers og dermed samfundets robusthed i ulykkessituationer.
Prinsesse Marie gennemførte i 2011
en beredskabsfaglig uddannelse inden for de operative opgaver i Beredskabsstyrelsen og fik udnævnelsen
korpsmester à al suite.

Prinsesse Marie sammen med Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen, foran styrelsens
hovedkontor 5 (2013) som forsvarets gæst.
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ALTERNATIV FORSVARSRAPPORT PÅ CHRISTIANSBORG

VETERANCENTRET ER GLAD FOR VOR FLAGAVIS

Torsdag den 17.november holder Folk & Sikkerhed sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg. Programmet
vil fokuserer på Folk & Sikkerheds nye Alternativ Forsvarsrapport med indlægsholdere og et debatpanel med
Christiansborgpolitikere.

-” Vi er ikke altid så gode til
at fejre vores helte i Danmark. Vi danskere er ikke
til store armbevægelser eller stærke følelser, men vi
er ved at komme efter det.
Flagdagen er ved at blive en
tradition for hele Danmark.
Det er jeg glad for”, skrev
Lars Løkke Rasmussen i
Oberst Jette Albinus
Folk & Sikkerheds Flagavis, og opfordrer samtidig alle
landets kommuner til at deltage i Flagdagen. Denne udmelding på forsiden af Flagavisen vækker glæde hos chefen for Veterancentret, oberst Jette Albinus.- ”Danmark
har de sidste tyve år haft godt 31.000 soldater udsendt.
Vi er blevet et land med mange veteraner, og de bor i alle
dele af Danmark, små som store kommuner. Derfor håber
jeg, at landets borgmestre vil følge statsministerens opfordring og bakke op om Flagdagen, udtaler Jette Albinus.

FOLK&SIKKERHED NETVÆRK ODSHERRED
ER STIFTET
Følgende syv personer er for øjeblikket i bestyrelsen:
Borgmester Thomas Adelskov (S), Flyveleder og psykoterapeut Allan Hamilton, Politikommissær Per Krag, pensioneret indsatsleder og akutfrivillig Leo Lerke, specialskoleleder Egon Nielsen, advokat Knud Erik Meinertz, adm.
direktør Henrik Danielsen (sidder i InterForces landskomitè, stifter af ”Mentornetværk for Hjemvendte Soldater”
, har sæde i Veteranhjem Københavns bestyrelse og står,
sammen med Forsvarsministeriet og HKKF, bag den ”turn
around”, som Fonden Danske Veteranhjem står overfor.

PRESSEN HAR I SOMMER SKREVET PÆNT OM FOLK & SIKKERHED
I forbindelse med den kommende Flagdag den 5. september har der været politisk
travlt i flere af de atten kommuner, der endnu ikke har besluttet sig til at lave et
lokalt arrangement for deres veteraner. Det har fået lokalpressen i områder som
Tårnby, Vejen og Lemvig til at stille kritiske spørgsmål til borgmestre og kommunalpolitikerne. Flere steder har lokale foreninger valgt ikke at vente på politikerne,
men selv lave et lokal arrangement.
Et lille udpluk fra Presseklip her i sommer.

Fortsat fra forsiden

andre lande. Denne stormagtsmentalitet betyder, at Rusland forbeholder sig ret til at indskrænke andres
landes suverænitet. Rusland ser
NATOs udvidelse mod øst som en
sikkerhedspolitisk trussel, hvor
man fra russisk side har mistet en
geografisk og militær strategisk
”bufferzone”. Et eksempel på dette
er Baltikum, hvor man i Rusland
sammenligner dette med at ”ska-

den fløj ind ad køkkenvinduet” og
stjal. Putin har stædigt promoveret
det synspunkt (som er modsat Vestens holdning), at sammenbruddet
af Sovjet var et nederlag, som ledte til vestlig erobring af territorier,
som retmæssigt bør kontrolleres af
Rusland.

DEN UNGE ARME`

Derudover har Rusland igangsat
nogle strukturelle og
værdimæssige processer
som væsentligt øger styrkelsen af den militære
profil i landet. Man har
blandt andet begyndt
at organisere de unge
mennesker i en større
militær
sammenhæng
Hjemmeværnets chef Finn Winkler (tv) er sammen med
vicestabschef i Værnsfællesforsvarskommando Per Ludved at inkorporere mivigsen, medlem af Folk & Sikkerheds Advisory Board.
litæret ind i uddannel-

sessystemet. Man har oprettet noget som på dansk kan oversættes
til Den Unge Arme. Der findes et
sted mellem 2000-5000 af samme
slags ungdomsskoler rundtom i
landet. Der foregår mange af denne slags militære tiltag i Rusland,
og det er på bekostning af sociale
og samfundsorienterede reformer.
Hvilket er tydeligt, når man ser på
Ruslands skrantende økonomi. Den
gennemsnitlige russer tjener 871
dollars, og til sammenligning tjener
den gennemsnitlige inder over 1000
dollars. De rigeste 110 personer i
Rusland ejer over 30 procent af de
samlede økonomiske kapaciteter i
Rusland – hvilket gør Rusland til
det land i verden med størst økonomisk ulighed. Derudover løber de
to store pensionsselskaber tør for
Fortsætter på side 11
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penge inden for to år, og dette vil få en stor
betydning for Putins sikkerhedspolitik.
Putins selvforståelse af Rusland er fundamentet i Ruslands sikkerhedspolitik, og den føres
offensivt både indenrigs- og udenrigspolitisk.
Sikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i
to primære anerkendelser; anerkendelsen af
Ruslands ret til at kontrollere i det historiske

imperium, hvor det er ikke nødvendigt med
hensyn og selvbestemmelse til andre nationer/nationaliteter end russere, samt en anerkendelse af en nulsumstænkning, hvor egen
sikkerhed i forhold til Rusland betales med
andre nationers frihed til selvbestemmelse.

STÆRKE FOREDRAG

Tema: Efter Taksøe, op til Warszawa og før forliget
– og truslen fra øst.
Indlæg ved viceforsvarschef, generalløjtnant Per Ludvigsen.

Tema: Kultur og selvforståelse.
Lektor Claus Mathiesen, Forsvarsakademiet: Om russisk kultur og selvforståelse – og synet på dets naboer.
Feltpræst og sprogofficer i russisk Lars Bom: Møder med
den (russisk)-ortodokse verden.
Forfatter Leif Davidsen.
Tema: Østersøregionen – Den Kolde Krig og nu.
Museumsinspektør, ph.d. Peer Henrik Hansen, Langelandsfortet: Oplæg 1: Den skjulte front – efterretningsvirksomhed under den kolde krig. Oplæg 2: Vor mand i
København – M16, PET og Oleg Gordijevskij.
Tema: Hybridkrig og russisk doktrin.
Indlæg ved chef for efterretningssektionen, Major Henrik Schiöt, 2. Brigade.

Tema: Informationskrig og propaganda.
Indlæg ved militæranalytiker Thomas Nissen, Forsvarsakademiet.
Tema: Om kampfly, Warazawa-topmødet og forsvarsforliget.
Indlæg ved Rasmus Jarlov, fmd. for Forsvarsudvalget.
Tema: Hvor er Danmark på vej hen?
Indlæg ved generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe,
Atlantsammenslutningen.
Tema: Warszawa-møde og forlig.
Indlæg ved Den Kommitterede for Hjemmeværnet, MF
Bjarne Laustsen.

Sommerkurset på Nymindegabskolen var en stor succes. Foto. K.V. Meier, IT-BMHJVKODR.

Litteratur
Link til pjecen ”DIIS Policy brief marts 2016” om Russisk Hybridkrig. Udgivet af Dansk
Institut for Internationale Studier:
http://pure.diis.dk/ws/files/447424/DIIS_PB_Russisk_Hybridkrig_2016_web.pdf
Folk & Sikkerhed vil gerne sende en varm tak til Hjemmeværnsskolen for det godt planlagte og veludførte arrangement. Vi ser frem til at deltage til næste år.

