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Danmarks største forsvars, sikkerheds- og beredskabspolitiske organisation

En dansk soldat under NATO-øvelse BALTOPS
2015, foto USA Naval Force EVENT Europe.

Tæt på Forsvarsminister Peter Christensen:

VI SKAL HELE TIDEN HOLDE ØJE
MED VOR DANSKE FORSVARSFORSIKRING
Af Claus Arboe-Rasmussen

Sidst på året 2015 kom Forsvarets
Efterretningstjeneste med sin årlige risikovurdering. Heri lægges
vægt på terrortruslen fra militante
islamistiske grupper som ISIL, udviklingen i Rusland og mulige cyberangreb. Derudover nævnes Mellemøsten, Nordafrika, Afghanistan
og Arktis. Folk & Sikkerhed benyttede i januar 2016 muligheden for
at komme lidt tættere på de nationale og internationale forsvars-,
beredskabs- og sikkerhedspolitiske
emner, og tale med en engageret og
udadvendt forsvarsminister Peter
Christensen. Han er nummer 44 i
rækken af forsvarsministre siden
1905, og i øvrigt den tiende som
Folk & Sikkerhed har interviewet.
SP. Rusland opgraderer sit atomvåben og sender tre divisioner med i alt

Fortsætter på side 6

30.000 mand til Ruslands vestlige
forsvarsdistrikt, der grænser op til
Finland, de baltiske lande og Ukraine. Nyheden kom i direkte forbindelse med præsident Vladimir Putins
nye sikkerhedsdoktrin, der udpeger
NATO-landene som en latent trussel. Vækker det ikke bekymring i
Danmark?

NATOTOPMØDE TIL JULI I
POLEN OG FORHOLDET TIL
DE BALTISKE LANDE
-” Jo, det gør det. Det er jo et klart
signal til os, selvom det er svært at
afkode, hvad der er retorik og virkelighed i det russiske udspil. Det
må give Danmark og NATO-landene grund til bekymring. Når jeg betragter Ruslands reelle økonomiske
situation, er det ikke helt sikkert, at

hele den russiske forsvarsminister
Sergei Shogu`s plan er realiserbar.
(Rusland bruger i 2016 hver tredje
rubel på national sikkerhed. Det betyder nyt materiel, kampfly, kampvogne og atomubåde. Red.) Rusland
italesætter direkte en trussel, hvor
den ene del er atomar, den anden
del omhandler soldater. Her må vi
ikke være naive. Vi må i NATO få
en dialog op at køre med Rusland,
for kold oprustning er ikke vejen
frem. Vi skal ikke tilbage til den kolde krigs tidsalder. NATO skal sende
et klart og entydigt signal om, at vi
er en meget stærk militær alliance,
der er Rusland overlegen på det område, og er i stand til og har evnen til
at passe på os selv og hinanden forsvarsmæssigt. Udgangspunktet er,
at vi selv skal være stærke for at
kunne tage den dialog med russerne.
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LEDER

BETALER VI NOK FOR AT KUNNE FORSVARE
OG BEVARE ET ROBUST SAMFUND?

Af Peter M. Andersen, formand for Folk & Sikkerhed
Det koster p.t. knap 4.700 kroner
om året pr. indbygger i Danmark at
have et forsvar. Tallene kan udledes af NATO´s opgørelse over medlemslandenes militærudgifter. Det
er et fald på cirka 850 kroner, hvis
vi sammenligner med situationen i
2008. Ikke underligt, at hver tredje dansker derfor følger sig utryg
overfor terror og trusler udefra. Det er derfor også præcist og rammende, når forsvarschef Peter Bartram i en
kronik i Berlingske Tidende for nylig henviser til sin deltagelse på Folk & Sikkerheds Sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg den 19. november sidste år, og
udtaler, ”at vi får mest muligt forsvar for pengene. Det
er korrekt, at Forsvarets volumen er begrænset og vores
selvstændige evne til indsættelse er udfordret, men det
er et bevist politisk valg baseret på trusselsvurdering og
NATO-medlemskab, hvor vi indsættes i NATO-ramme
og ikke skal løse en eksistenskamp alene.”
Forsvarschefen opremser sin nuværende hovedopgave
som at fokusere på, at de tre værn omstilles til i højere grad at kunne indsættes mod trusler samt mod en
ligeværdig og kapabel modstander. Folk & Sikkerhed er
meget enig i forsvarschefens vurdering, som klart følges
op af interviewet med forsvarsminister Peter Christensen i dette magasin. Ministeren er reelt bekymret for
Ruslands oprustning rettet mod vest, og oplyser, at det
bliver et af hovedfokusområderne på NATO-topmødet i
Warszawa til juli. Vi skal sende et klart og entydigt signal til russerne om, at vi er en meget stærk alliance, der
er Rusland overlegen på ethvert område, for vi ønsker os
ikke tilbage til forholdene under den kolde krig.

også et klart signal til omverdenen. Folk & Sikkerhed
er derfor klar i mælet, når det netop drejer sig om at
styrke Danmarks forsvarsmæssige muskler op til næste forsvarsforlig fra 2018. Selvom politikerne på vores
Christiansborg-høring ikke selv ville sige det højt, så
sporede man – om end implicit - en høj grad af konsensus omkring netop behovet for styrkelse af det danske
forsvarsbudget. Det gælder i høj grad vor evne til hurtig
reaktion på suverænitetskrænkelser til lands, til vands
og i luften, hvor beslutningen om de forventede indkøb af
nye jagerfly ikke må belaste Forsvarets øvrige værktøjer.
Læs således også i dette magasin om Folk & Sikkerheds
udsendte medarbejder med på Hold 3 i træningsmissionen i Irak.
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RUNDT OM F&S
GOD START PÅ 2016

ÅRSMØDE PÅ RYES KASERNE

Folk & Sikkerhed startede 2016
med nytårsgudstjeneste i Kastellets kirke efterfulgt af kranseceremoni ved Monumentet for Danmarks internationale indsats.
Efterfølgende var der reception i
Nordre Magasins parolesal, hvor
Folk & Sikkerheds formand, advokat Peter M. Andersen gav en
kort briefing om landsorganisationens mål for 2016. Et velbesøgt
arrangement med mange faner
og op til 100 deltagere. Foto fra
Monumentet og Gudstjenesten.

Fredag den 29. april kl. 10 holder Folk & Sikkerhed Årsmøde på Ryes Kaserne i Fredericia.
Vanen tro indledes med et aktuelt foredrag
efterfulgt af frokost. Herefter gennemføres
Årsmødet jf. vedtægterne. Nærmere om indhold etc. på Folk & Sikkerheds hjemmeside.
Alle er velkommen, men husk tilmelding via
Sekretariatet. Foto Ryes Kaserne.

Et godt forsvar er også et godt beredskab, og Folk &
Sikkerhed følger derfor også tæt, forsvarsministerens
udmeldinger om det danske redningsberedskab. I dette
magasin siger ministeren, at han ikke kan finde alle de
125 mio. kroners besparelser i det statslige beredskab,
men at han vil kæmpe for, at konsekvensen ikke rammer
de seks beredskabscentre og en dermed nedgang i den
direkte kapacitet. Danmarks evne til hurtig og effektiv
reaktion over for storm, skybrud, ulykker og ikke mindst
terrorhandlinger er i forvejen stærk udfordret. Folk &
Sikkerhed har derfor en stærk fokus på vores evne til
både at ”forsvare” vore grænser som til det robuste samfund i bredeste forstand.

DANSK-SVENSK AFTALE
SENDER KLART SIGNAL
Danmarks tilmelding til NATO´s hurtige reaktionsstyrker og den kortere responstid over for suverænitets-krænkelser på dansk og svensk område, som nu er
skabt med den nye dansk-svensk forsvarsaftale, sender
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Det danske redningsberedskab blev stærkt udfordret under skybruddet ved årsskiftet, men Beredskabsstyrelsen er klar til at uddanne de nye generationer.
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
• Adam Sonnich Meinertz,
katastrofe-og risikomanager
• Karl Erik Nielsen,
pens. Oberst

FOLK & SIKKERHED
Næste udgivelse, juni 2016
Deadline 23. maj 2016
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 fbenyttelse mod kildeangivelse. Redaka
tionen vil meget gerne have tilsendt de
publikationer, hvor redaktionelt indhold
eller citater benyttes.
Vi skal samtidig gøre opmærksom på,
at Folk & Sikkerhed har lagt avisen ud
på hjemmesiden www.folkogforsvar.dk,
hvor tekst plus billeder efter aftale med
redaktionen kan downloades.

TO METROPOLPRAKTIKANTER HOS FOLK&SIKKERHED
To dygtige praktikanter fra Katastrofe og Risikomanageruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, Jonas Gutheil, 27 år og Tim Thomsen, 30 år er i marts i
praktik hos Folk & Sikkerhed. Projektet drejer sig om en målgruppeanalyse af unges forhold til begrebet samfundsværnepligt eller medborgerskab. Jonas Gutheil
er sergent fra hæren og pt. lærervikar. Tim Thomsen har været fem år i Livgarden
og udsendt på Hold 6 i 2008 til Afghanistan. Civilt er han uddannet it-supporter.

FORSVARSMINISTER
SÆTTER FOKUS
PÅ SØNDERJYLLAND
Torsdag den 17. marts holder Folk &
Sikkerheds netværk Sønderjylland generalforsamling på Comwell Hotel i Sønderborg. Forsvarsminister Peter Christensen taler kl. 16.30 om Forsvarets
situation med mulighed for spørgsmål
til ministeren. Efterfølgende er der middag mod egenbetaling på kr. 130. Tilmelding til erling.lundsgaard@stofanet.dk.
Foto af Peter Christensen til F&S´s sikkerhedskonference på Christiansborg.

MEST MULIGT FORSVAR
FOR PENGENE

TRADITIONSPLEJE
PÅ NORDALS

Forsvarschef Peter Bartram redegjorde i februar i Berlingske Tidende for, hvordan Danmark får mest muligt for sit forsvarsbudget.
Forsvarschefen henviste til sit indlæg på Folk
& Sikkerheds store sikkerhedspolitiske konferencen den 19. november sidste år, hvor han
mere uddybende havde sat fokus på dansk
forsvar. I sin minikronik i Berlingeren erkender han, at forsvarets volumen er begrænset
og forsvarets evne til selvstændig indsættelse er udfordret. Det er dog et bevidst politisk
valg baseret på en trusselsvurdering og vort
NATO-medlemskab. Peter Bartram nævnes
også, at han sammen med sin stab fysisk skal
placeres sammen med Forsvarsministeriet,
men at der fortsat vil være en ansvarlig balance mellem militær faglighed og de politiske
beslutningsprocesser. Foto Forsvarschef Peter
Bartram.

Formanden for Folk & Sikkerheds
netværk Sønderjylland, Erling Lundsgaard lagde en buket den 29. januar på
Næsvej i Broballe på Nordals i respekt
for de fjorten besætningsmedlemmer
der den 29. januar 1944 mistede livet,
da to fly styrtede ned over Nordals på
vej til bombetogt over Berlin. Foto Erling Lundsgaard: Mindehøjtidelighed
29. januar 2016 ved Broballe på Als.

Motto: FRED I FRIHED
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DANMARKS UDDANNELSE AF DE IRAKISKE TROPPER SVÆKKER ALLEREDE ISIL
Af premierløjtnant Oscar, Hold 3, Irak, Folk & Sikkerheds udsendte medarbejder

”Popeye – Popeye” (Skipper Skræk) kalder de mig, mens
de griner venskabeligt og peger på min pibe. Forholdet
mellem de irakiske og danske soldater er tillidsfuldt og
venskabeligt - og på trods af den alvor, der lurer blot få
kilometer borte, er stemningen god. Kun når man ind i
mellem hører lyden af artilleri i det fjerne, ændres de
ellers smilende irakeres ansigtsudtryk for en stund, og
blikket bliver rettet i retning af braget.
Siden starten af 2015 har danske styrker, som del af
Operation Inherent Resolve, bidraget til uddannelsen af
det irakiske forsvar, med henblik på at bekæmpe Islamisk Stat (ISIL). Selvom operationen er relativ ny, er
der allerede opnået synlige resultater af koalitionens
samlede indsats. Siden 2015 er der blevet udannet ca.
22.000 irakiske soldater, hvoraf danske styrker har uddannet ca. 3.300. Men hvad vigtigere er, så har uddannelsen også vist sig at have effekt i kampen mod ISIL.
De sidste par måneder er det bl.a. lykkedes de irakiske
styrker, at opnå kontrol over flere strategisk vigtige byer
som Ramadi, Tikrit, Sinjar og Bayji, der alle tidligere

har været under ISIL’s kontrol. Samtidig har ISIL siden
2014 mistet ca. 40% af deres territorium i Irak, svarende til 22.000 kvadratkilometer, oplyser koalitionshovedkvarteret.

MANGE HAR MISTET
FAMILIEMEDLEMMER
Når vi uddanner irakerne mærker, man en stor vilje til
at bekæmpe ISIL, både for at fordrive dem fra de besatte områder, men også fordi de fleste af vores irakiske
kolleger har mistet familie, venner og kollegaer - enten i
kampen mod ISIL eller blot fordi de var det forkerte sted
på det forkerte tidspunkt. Da vi for få dage siden underviste en deling irakiske soldater i skydning, fik en af de
irakisk soldat at vide, at hans onkel var blevet hårdt
såret i kampe i byen Haditha. En anden soldat havde
mistet en god ven blot få dage forinden.
Der er få, der tør sætte dato på, hvornår ISIL som organisation ikke længere udgør en trussel i Irak, men der

er bred enighed om, at hvis den positive tendens
i det irakiske forsvar fortsætter, er det ikke et
spørgsmål om hvis – men om hvornår ISIL vil
blive slået tilbage fra de besatte områder. Heldigvis fornemmer man også denne stigende optimisme blandt de irakiske soldater og man møder også forståelse for, at det ikke er en krig som
andre kan udkæmpe for dem. De er klar over
vigtigheden af, at få opbygget et robust forsvar,
for også at kunne opretholde freden i Irak, når
ISIL engang er nedkæmpet. Det er samtidigt tydeligt for enhver, at løsningen ikke udelukkende
er militær, men vil kræve en lang og sej politisk
proces. Men for at nå dertil, skal det irakiske
forsvar og civilsamfunds robusthed styrkes. Som
dansk soldat fornemmer man derfor en stor taknemmelighed over den opgave, vi løser i Irak.

SPÆNDT PÅ MODTAGELSEN
Inden vi forlod Danmark, var vi spændte på,
hvordan irakerne ville modtage vores undervisning, samt om vores tilgang til undervisning i
det hele taget ville passe ind i den irakiske måde
at lære på. Heldigvis har det vist sig at fungere
godt! Irakernes åbenhed og danskernes ligefremhed har vist sig at passe godt sammen, hvilket
resulterer i et udbytterigt samarbejde. Man mærker tydeligt, at irakerne sætter stor pris på de
danske soldaters mentalitet og den måde, vi både
underviser og omgås med dem på. Sætter man sig
over til dem i en pause, bliver man straks tilbudt
et stykke af deres medbragte fladbrød, og de begynder at fortælle livligt om alt fra deres familier
til de ting, de har oplevet i kampen mod ISIL. Når
dagen er omme, tages der som regel afsked med
et håndtryk og et bredt smil, som bliver siddende
på læben hele vejen tilbage til den danske lejr.

Irakiske soldater trænes i skydning.
Foto: U.S. Army photo by Sgt. Joshua E. Powell/FOUO.

For at udvikle skytterne, markeres skyttens træf således at man kan
justere på skydestilling og –teknik.
Foto: U.S. Army photo by Sgt. Joshua E. Powell/FOUO.

Skytterne får en tilbagemelding på deres skydning, og et par gode råd.
Foto: U.S. Army photo by Sgt. Joshua E. Powell/FOUO.

VI GØR EN FORSKEL I IRAK

Irakiske soldater modtager uddannelse på anvendelsen af panserværnsvåben. Foto: Forsvaret.
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Selvom krigen i Irak ikke slutter, når hold 3 afløses til august, så har man som soldat fornemmelsen af, at man bidrager til løsningen af en vigtig
opgave. Og selvom vi godt ved, at vi ikke alene
kan ændre historien, så kan vi i hvert tilfælde
efterlade et aftryk og bidrage til at gøre Irak til
et bedre og mere sikkert sted at være – og det er
værd at arbejde for!

Pauserne tilbringes sammen med de irakiske soldater.
Artiklens forfatter nyder sin pibe. Foto: Privat.
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Fortsat fra forsiden

Vi skal være en dialogpartner som russerne har respekt
for, ellers kommer der ikke noget godt ud af det ”, siger
forsvarsminister Peter Christensen.
Han tilføjer, at vi både i NATO og Danmark holder øje
med udvikling især i Baltikum, og at det helt sikkert
bliver et af hovedpunkterne, når der holdes NATO-topmøde i Warszawa til juli 2016.-”Vore baltiske venner er
helt forståeligt meget bekymret for de russiske udmeldinger tæt på deres egen landegrænse. Danmark indgår
som bekendt netop i en rotation med andre NATO-lande
om air policing over Baltikum, og vi har fuld fokus på
området. Vores tilmelding til de hurtige NATO-reaktionsstyrker går nok heller ikke upåagtet hen i Rusland”
siger Peter Christensen.
SP. Danmark og Sverige, som ellers pt. har store udfordringer i håndteringen af flygtninge-situationen mellem
de to nabolande, har netop indgået et tættere forsvarssamarbejde samtidig med, at Danmark i år har formandsskabet i den fælles nordiske forsvarsunion NORDEFCO.
Er det en reaktion på, hvad der sker i øst? Du har jo selv
ministeransvar for de nordiske relationer.

KORTERE RESPONSTID MED DEN NYE
SVENSK/DANSK FORSVARSAFTALE
”-Danmark har en stor interesse i at have et godt operativt samarbejde med vore naboer. Med aftalen om lettere
adgang til hinandens luft-og søterritorier, kan en dansk
F-16 jager fra det danske afvisningsberedskab krydse
svensk territorium og afvise fremmede fly på vej mod
dansk territorium. Det giver langt kortere responstid.
Samtidig betyder det, at et svensk marinefartøj vil kunne lægge sig op ad Bornholm, uden vi skal igennem et
langt bureaukratisk procedureforløb. Samtænkningen
har taget tid, men jeg tror også, at den russiske ageren
har påvirket svensk tankegang. Det er logisk, at vi beskytter vore respektive territorier i et samarbejde. Jeg
håber, at kunne bruge min kasket i år som formand for
NORDEFCO til også at få en dialog på dette område
med de øvrige medlemmer af den nordiske forsvarsalliance, såsom Norge og Finland”, siger forsvarsministeren.

Den dansk-svenske aftale kommer samtidig med, at der
både i Sverige og Finland er røster fremme, der gerne ser
de to lande som tætte partnere af NATO. Samarbejdsaftalen mellem Danmark og Sverige styrker det bilaterale
militære samspil og gør det i fredstid mere fleksibelt at
færdes i hinandens respektives territorialfarvande og
luftrum, samt øger kommunikation og øvelsesvirksomhed.
SP Du fortæller i et fællesinterview med udenrigsminister Kristians Jensen i Berlingske Tidende i december, at
Danmark de sidste fem år har brugt over 1. mia. kroner på at forebygge væbnede konflikter og støtte tiltag i
skrøbelige stater. En indsats, der finansieres af Freds-og
Stabiliserings-fonden, som både Udenrigsministeriet og
Forsvarsministeriet skyder penge i. Hvor lægger I tyngden i 2016?

VI HOLDER ØJE MED,
HVOR ISIL FLYTTER SIG HEN
-”En af de store trusler er fortsat ISILs tilstedeværelse.
Lige nu er koncentrationen i Irak og Syrien, og det er årsag til, at Danmark er der. Men hvis ISIL flytter sig, skal
vi holde øje med det, og vi ser allerede tiltag og opbygning
af ISIL i Libyen. Heldigvis kan vi glæde os over militære
fremskridt mod ISIL i Irak. Man kan håbe, vi kommer
til at se den fremgang fortsætte i både Irak og Syrien.
Forlydenderne i pressen om at sende specialtropper til
Syrien, er ikke baseret på en beslutning i regeringen. Vi
har ikke taget stilling til fremtidige bidrag, men vi overvejer mulighederne. Et nyt kontingent danske soldater
på hold 3 blev 1. februar sendt til Irak for at uddanne
den irakiske hær, og Danmark er også ved at etablere sit
radar-bidrag i området. Radaren er jordbaseret, placeret
på Al Asad Air Base i Irak og dækker Irak, og den østlige
del af Syrien. Radarenheden har tidligere været i Afghanistan, hvor vi fik stor ros for arbejdet, hvor den kunne
afløse AWACs-flyene, ”siger Peter Christensen.
Forsvarsministeren understreger, at fokusområdet fortsat er ISIL-domineret terræn, men f.eks. også Afghanistan, hvor Danmark fortsat træner landets militær i
et stærkt samspil med bl.a. briterne. Derudover kan man
på Værnfælles Forsvarskommandoens hjemmeside se, at
dansk militær fortsat er godt repræsenteret på verdenskortet.

HAR DANMARK MISTET SIN HIDTIDIGE
STJERNESTATUS I NATO?

FOTO FRA ØVELSE White Sword 2015 i Danmark., NATO, US Navy.
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SP. Tidligere dansk forsvarschef og tidligere chef for NATOs militær komité Knud Bartels sagde ved sin afgang
sidste år, at Danmark havde mistet noget af sin stjernestatus i NATO, fordi vi ikke i det nuværende forsvarsforlig

Forsvarsministeren her fotograferet på Folk & Sikkerheds
Christiansborgkonference i november 2015.

(2013-2017) har taget højde for den militære udvikling i
Kaliningrad-enklaven, som påvirker både Danmarks og
Baltikums militærstrategiske situation. Kalininggrad
ligger kun 500 kilometer fra København. Er du enig?
-” Danmark er fortsat et trofast NATO-land. Der står
stor respekt omkring Danmark, når jeg rejser rundt. Vi
er gode til at levere, når der er efterspørgsel på konkrete
militære bidrag til stående styrker. Danmark bidrager
hver gang NATO spørger. Men jeg erkender, at samtlige NATO-lande har diskussionen om der nu bruges nok
penge på forsvarsbudgettet, og alle mærker presset for
at øge bidraget i forhold til vort BNP. Vi bruger for lidt
på området, hvis man spørger NATO. Den diskussion
kommer sikkert også op på næste topmøde i Polen. Vi
har tidligere lovet, at Danmark ville arbejde hen mod
at nå målet på to procent, men der er ret så lang vej fra
vort nuværende bidrag på 1.2 % af BNP (Det ville betyde
en forøgelse af forsvarsbudgettet med 17.mia.kr. Red). Jeg
kan klart sige, at det kommer jeg ikke til at levere på”,
siger Peter Christensen.
Han understreger dog i en bisætning, at man også skal
bedømme, hvad de enkelte NATO-lande får ud af deres
forsvarsbudget, og her ligger Danmark i det fine selskab
blandt medlemslandene. –”Tænk blot på, at dansk forsvar i det nuværende forlig skal spare 15 % på forsvaret,
hvilket har betydet en meget kraftig omstrukturering og
tilpasning både blandt opgaver, strategi og blandt personellet”, siger Peter Christensen. –”Forsvaret kan være
ganske stolte af deres indsats under denne økonomiske
udvikling. Det er jeg, og de har fået utrolig meget ud af
det”, tilføjer forsvarsministeren.

VI SKAL HELE TIDEN VURDERE
VOR DANSKE FORSVARSFORSIKRING
-”Danskerne er et trygt folk, der tager for givet, at vi
lever i fred og frihed. Derfor starter vi først rigtigt forhandlingerne om et kommende nyt forsvarsforlig for

2018 engang i 2017. Det er dog vigtigt, at vi løbende
inden da har den forsvarssikkerhedsmæssige debat,
som Folk & Sikkerhed blandt andet er en god eksponent for. Vi skal ikke gøre danskeren mere bekymret,
men derimod mere bevidst om vor sikkerhedspolitiske
situation. Vort forsvar er vor forsikring for et trygt
og frit land. Engang i mellem skal vor forsikring dog
have et hovedeftersyn, og man skal se vort internationale engagement som et led og en kamp for Danmark. Vi skal have øje for både den direkte og indirekte trussel mod Danmark. Derfor har vi også styrket
samtænkningen af vore kapaciteter i Danmark mellem Forsvar, Politi, Beredskab og Hjemmeværn blandt
andet med baggrund i terrorhandlingen i København
i januar 2015. Danmark er god til samtænkning, og
derfor står vi fortsat stærkt herhjemme”, siger Peter
Christensen.
SP. En del af Det Robuste Danmark omfatter vort
statslige-og kommunale redningsberedskab. Du sendte
før jul et godt signal ud om, at de planlagte besparelser på 175 mio. kr. i det statslige beredskab ikke kunne finde sted uden omkostninger og, at pengene måtte
findes andre steder. Der skulle ikke lukkes statslige
beredskabscentre. Men også kommunerne står overfor
en lignende spareøvelse på deres beredskab, der skal
samles i store enheder. Her er besparelserne på kr. 176.
mio. kr. Danmark har Nordeuropas billigste beredskab.
Kan vi spare så meget, at vore mange frivillige i beredskabet forsvinder?

JEG KAN IKKE FINDE ALLE
125 MILIONER KRONER PÅ
BESPARELSERNE I BEREDSKABET
-”Jeg arvede besparelsen på de 125 mio. kr. i det statslige redningsberedskab. Jeg kan ikke finde 125 mio.
kr. Jeg kan finde nogle af dem, men ellers var konsekvensen lukning af nogle af de seks beredskabscentre
og en nedgang i den direkte kapacitet. Det mener jeg
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ikke er en god ide, da vi har behov for et stærkt og
robust beredskab. Jeg kan også forsøge at ændre det
administrative og spare her. Det vil jeg, men jeg er
opmærksom på, at det ikke må påvirke det operative grundlag. Beredskabet var således hårdt presset
med al kapacitet, da vi havde de store oversvømmelser i mit område i Sønderjylland ved årsskiftet, men
tænk også på, hvad beredskabet gør på andre områder og i forbindelse med terroren. Mit hovedbudskab
til det statslige beredskab er derfor, at vi ikke må forringe vor kapacitet, for så skal vi finde besparelserne andre steder. I kommunerne er man i fuld gang
med at sammenlægge kommunalt til større enheder
og jeg tror på, at man kan spare samtidig med man
opretholder serviceniveauet. Som sønderjyde ved jeg,
at de mange frivillige brandværn i mit område er billige og særdeles gode til indsatsen”, siger forsvarsministeren. Peter Christensen vil vende problemerne
med alle Folketingets partier på Christiansborg, for
at finde økonomi andre steder, så der undgås forringelser i redningsberedskabet.
SP. Omkring flygtningedebatten har der været rygter fremme om anvendelse af dansk militær ved den
dansk-tyske grænse til støtte for politiet. Det blev dog
manet til jorden med oplysningen om, at personellet
skulle indsættes ved modtagecentrene. Skal vi have
danske soldater ud til grænsen mellem Danmark og
Tyskland?
-”Det er politiets opgave at sikre stikprøvekontrol ved
grænsen. Det gør de godt. Samtænkning af ressourcer
kan dog komme på tale, hvis politiet har brug for assistance. Det er der megen fornuft i, hvis ressourcerne
ikke slår til i politiet. Kan vi så ende i den situation?
Det kan jeg ikke vurdere pt., men vi skal være forberedt på alle scenarier, og det er vi”, siger forsvarsministeren.

