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Folk & Sikkerhed vil gerne takke for en flot Nytårsgudstjeneste, hvor
medlemmerne af Folk & Sikkerhed var mødt talstærkt op. Det var dejligt at se
så mange medlemmer, og det understreger betydningen af Folk & Sikkerheds
store indsats på at gøre det danske samfund robust og ansvarligt.
Grundet administrative forhold i sekretariatet er dette nyhedsbrev beklageligvis
mindre omfangsrigt end normalt.

GOD LÆSNING!

Af Claus Arboe-Rasmussen
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DFS-ANALYSE:
FLEST POLITISK AKTIVE BLANDT DE ENGAGEREDE MEDLEMMER
”Er du medlem af en folkeoplysende forening, som Folk & Sikkerhed, er der en
stor chance for, at du er politisk engageret. Jo, mere du er inde i din forenings
liv, desto mere aktiv er du også på det politiske område, ” siger Celia Skaarup
fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, der pt. arbejder på et speciale indenfor
sociologistudiet. Folk & Sikkerhed er medlem af DFS, og sidste år gik
Samrådet ud og spurgte medlemmerne i de respektive foreninger herunder
Folk & Sikkerhed, om deres engagement og aktivitet.
Den store analyse ,” Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for
demokratisk deltagelse” blev i sin tid udarbejdet af Bjarne Ibsen, Karsten
Østerlund og Hans-Peter Quist. Celia Skaarups udspil ændrer lidt på det
oprindelige fra de tre forfattere. De mente nemlig, at de meget foreningsaktive,
så som bestyrelsesmedlemmer, også er mest politisk engagerede. Men ifølge
Celia Skaarup, er det især medlemmer længere nede i organisationen, der er
de mest politisk aktive, og især dem, der deltager i foreningens kurser og
læringsaktiviteter . Kombinationen af et foreningsmedlemskab og den
efterfølgende læring påvirker ens politiske aktivitet.

STORT FREMMØDE TIL NYTÅRSGUDSTJENESTEN!!
FORSVAR FOR DE DANSKE VÆRDIER
Af Claus Arboe-Rasmussen

Hærprovst Thomas H. Beck benyttede sin nytårsgudstjeneste for Folk &
Sikkerhed til at tale over det gamle pausesignal fra Danmarks Radio, ”Drømte
mig en drøm i nat”. Citatet stammer fra Skånske Lov fra 1200 tallet, og
hærprovsten drømte om velstand, retfærdighed og forsvar for de danske
værdier. Et område, som Thomas Beck mente, vi havde mistet lidt terræn på i
2015: ” Vi skal forsvare de danske kerneværdier og bekæmpe radikalisering og
terror,” sagde hærprovsten, der i Kastelskirken var flankeret af fjorten faner fra
de danske samvirkende soldaterforeninger.
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Formanden for Københavnske Soldaterforeningers Samvirke, Ole Breitenstein,
fører fanerne ud af kirken.

Temaet blev taget op af Folk & Sikkerheds formand, advokat (H) Peter M.
Andersen, der kunne takke de hundrede fremmødte for en god start på
arbejdsåret 2016. Folk & Sikkerheds formand talte om den voldsomme
udvikling i 2015 i verden med krige og terror, som gav ham bekymring om sine
egne børns opvækst. Han talte om det underdimensionerede forsvar og
beredskab, og var glad for, at forsvarsminister Peter Christensen havde trukket
besparelser på 125 million kroner tilbage fra det statslige beredskab.
Oversvømmelserne sidst på året havde støvsuget beredskabet for samtlige
pumper.
Peter M. Andersen glædede sig over ”det lys for enden af tunnelen”, der trods
alt kan skimtes. Et politiforlig er på plads, beredskabet får ny luft,
Hjemmeværnets budget slipper måske for alt for skrappe reguleringer og
Forsvaret er begyndt at købe nyt materiel.
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Fanerne har taget opstilling ved Monumentet.

Folk & Sikkerhed går ind til et nyt stort arbejdsår, hvor beredskabet, forsvaret,
kommunikationen og en alternativ forsvarsrapport har høj prioritet. Der
henvises i øvrigt til formandens nytårstale på Folk & Sikkerheds hjemmeside:
http://folkogsikkerhed.dk/formandens-nytaarsleder-2015/
Folk & Sikkerhed vil gerne sende en stor tak til alle de organisationer og deres
medlemmer, som frivilligt bidrog til at dagen blev så flot! Jeres varme hjælp og
tilbagevendende støtte var afgørende for, at Nytårsgudstjenesten igen i år blev
et meget vellykket og hyggeligt arrangement.
Derudover vil Folk & Sikkerhed også gerne takke alle de af vores medlemmer,
som mødte op på dagen og gjorde den farverig og spændende. Vi glæder os
til at se jer allesammen igen til vores næste fælles Nytårsgudstjeneste i 2017!

Folk & Sikkerheds formand, Peter M. Andersen, ved Monumentet.

Forsvarsministeren kommer til Sønderborg d.17. marts.
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Truslen mod Danmark er blevet øget med det russiske udspil om optrapning af
det atomare beredskab og placering af 30.000 mand ved grænsen til Ukraine
og de baltiske lande. ISIL-frygten tegner fortsat dagsordenen, og terroren
rammer nu også Danmark. Samtidig udsættes vort ellers så robuste samfund
for væsentlige økonomiske udfordringer i redningsberedskabet. Har vi sparet
for meget på forsvaret, beredskabet og hjemmeværnet? Hvad betyder det for
de mange frivillige brandfolk i Sønderjylland? Skal danske soldater eller
hjemmeværnsfolk indsættes som støtte for politiet på den dansk-tyske
grænse?
Folk og Sikkerhed, Sønderjylland, er arrangør af et debatmøde om vores
fælles sikkerhed i forbindelse med naturkatastrofer, stormvejr, oversvømmelser,
senest set over nytåret i Sønderjylland eller tidligere ved Seest-ulykken.
Desuden vil debatten også berøre vredens brændpunkter og terroren. Kan vi
forsikre os imod alt dette, og kan vi også sikre os bedre her i Sønderjylland?
Nogle af disse spørgsmål vil Forsvarsminister Peter Christensen, selv
sønderjyde, gøre os meget klogere på torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.30 på
Comwell Hotel, Strandvej 1, 6400 Sønderborg.
Alle er velkommen til at deltage og høre om Folk og Sikkerheds mission og
vision, der arbejder for et samtænkt* og robust samfund, med henblik på at
skabe sikkerhed, frihed og tryghed for den enkelte.
*Samtænkt betyder i den forbindelse - et stærkt samarbejde mellem lokale
Beredskaber og Politiet, Forsvaret, Hjemmeværnet og Det civile samfunds
sundhedsvæsen, sygehuse m.v.
Arrangementet er gratis og Folk og Sikkerhed, der er Danmarks største
forsvars-sikkerheds-og beredskabspolitiske forening med op til 100.000
medlemmer, byder på en kop aftenkaffe i en kort pause. Så kom og hør om
Danmarks og Sønderjyllands sikkerhed.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede:
Erling Lundsgaard
Formand for Folk og Sikkerhed, Sønderjylland.
Ludvig Holbergs Vej 7
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6400 Sønderborg
Tlf.: 40 30 74 88
Mail: erling.lundsgaard@stofanet.dk

- "Befolkningens sikkerhed i en digitaliseret verden"

Samfundet af i dag - herunder den offentlige og private sektor - er i dag dybt
afhængige af den digitaliserede verden, hvorfor de også har et stort fælles
ansvar med at sikre infrastrukturen og befolkningen mod de mange daglige
digitale angreb, der kan begrænse mulighederne for digital vækst samt
destabilisere vores samfund.
De fleste er enige om at det er et fælles samfundsanliggende. Spørgsmålet er
imidlertid hvordan kan og skal det gøres?
Derfor afholdes der konference og debatmøde på Christiansborg i
Fællessalen, torsdag den 25. februar 2016, kl. 09:30-15:15, Hvor politikere,
særligt sagkyndige og deltagere med stor interesse for emnet deltager.
Formålet er at debattere og drøfte væsentlige emner af betydning for
befolkningens sikkerhed i en globaliseret og digitaliseret verden og ikke mindst
finde brugbare fælles løsninger i et offentligt-privat samarbejde.
Vært: Torsten Schack Pedersen, Medlem af Folketinget, Venstre
Arrangør: J.M.Foley, Dansk repræsentant i EU’s Network and Information
Security Platform (NISP)
Pris: Arrangementet er ”non-profit”. Prisen for deltagelse er derfor kun 350 kr.
hvilket alene dækker de faktuelle omkostninger forbundet med arrangementet,
herunder forplejning.
Interesseret? Så kontakt konferencekoordinator Elisabeth Nørnberg:
lolleneel@hotmail.com
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Debatmødet sætter fokus på:
• It- og cybersikkerheden i Danmark
• Hvordan vi sammen kan gøre en forskel i et privat-offentligt samarbejde
Form: Efter oplæg fra særligt sagkyndige og eksperter, bl.a. fra Hollands
Cybersikkerheds Råd, vil politikere, især It-ordførere og retsudvalgsordførere,
og oplægsholdere debattere og svare på spørgsmål fra deltagerkredsen.
Der er plads til ca. 150 deltagere efter først til mølle princippet

Baggrund
Digitalisering foregår i eksplosiv fart både nationalt og internationalt. Danmark
er et af de mest digitaliserede samfund i verden. Både offentlige myndigheder
og private stakeholders er i stigende grad afhængige af internettet.
Digitaliseringen skaber muligheder for hurtig udveksling af viden,
serviceydelser og vækst, men digitaliseringen skaber også muligheder for
ondsindet udnyttelse.
Truslerne og angrebene rammer ikke kun vores digitale infrastruktur, de
begrænser også vores fundamentale rettigheder og formindsker vores
muligheder for udvikling og vækst i en stærkt konkurrencepræget og
globaliseret verden. Der er derfor et behov for at drøfte disse forhold med
henblik på at undersøge mulighederne for yderligere at styrke, udvide og
forbedre samarbejdet mellem det offentlige og private samt
forskningsverdenen. I et såkaldt Privat-Public-Partnership (PPP).
Det er ikke længere tilstrækkeligt at se sektorvist og isoleret på problematikken.
Løsningerne skal findes i en større sammenhæng og i et konstruktivt
samarbejde, herunder med respekt for menneskerettigheder, internet frihed og
privacy samt social-økonomiske muligheder m.m.
I Danmark har vi en række offentlige myndigheder og instanser, der på det
manuelle og operative niveau beskæftiger sig med it- og cybersikkerhed, men
desværre ingen på det strategiske niveau.
Tilsvarende er der i privat regi en række organisationer, foreninger og
interessegrupper m.fl., der beskæftiger sig med emnet, f.eks. Dansk Industri,
Rådet for Digital Sikkerhed, Datatilsynet, Dataethics og It-politisk forening.
Også i forskningsverdenen og på de højere læreanstalter beskæftiger man sig
professionelt og indgående med It- og cybersikkerhed.
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Men der er ingen af de nævnte instanser, der varetager opgaven som et
nationalt overordnet og koordinerende organ, der på strategisk niveau sikrer
det danske samfund og befolkningen i cyberspace.
I Holland og en række andre lande - vi normalt sammenligner os med - har
man allerede oprettet et Strategisk Råd eller "Advisory Board". Rådet er
sammensat af repræsentanter fra det offentlige og private samt
forskningsverdenen, der sammen og i det daglige varetager opgaven med at
sikre samfundet og befolkningen i cyberspace. Rådet er oprettet på
foranledning af den hollandske regering og med reference til samme. I Holland
mødes Rådet ugentligt. Hvilket man har fundet nødvendigt på baggrund af de
mange og alvorlige angreb som Holland har været udsat for.

Program:
09:30 – 10:00
Registrering og kaffe
10:00 – 10:15
Velkomst og Indledning
Befolkningens sikkerhed i en digitaliseret verden – et fælles
samfundsanliggende!
v/Torsten Schack Pedersen, Medlem af Folketinget, Venstre
10:15 – 10:45
Hvad er truslen og trends?
v/ Jens Monrad, Sikkerhedsekspert Fireeye
10:45 – 11:00
Pause + networking
11:00 – 11:30
It- og cybersikkerhed i det offentlige og private
v/Jakob Scharf, Executive Director, CERTA Intelligence & Security
11:30 – 12:00
Hvad kan og bør vi gøre for at sikre samfundet og befolkningen bedre?
Birgitte Kofod Olsen, DataEthics og partner i Carve Consulting
12:00 – 12: 45
Frokost + networking
12:45 – 13:15
Holland har oprettet et Nationalt Cybersikkerheds Råd bestående af

08-04-2016 12:56

Nyhedsbrev Januar 2. udgave 2016

9 af 10

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

repræsentanter fra det offentlige og private samt akademia til sikring af
befolkningen og samfundet – hør hvorfor og hvordan
v/Ms Elly van den Heuvel, The Dutch National Cyber Security Council
13:15 – 13:45
Vejen frem – muligheder og udfordringer
v/John M. Foley, Dansk repræsentant i EU’s Network and Information Security
Platform (NISP)
13:45 – 14:00
Pause + networking
14:00 – 15:00
Paneldebat – Q & A.
Panelet består af IT- og Retsordførere m.fl. samt oplægsholdere
15:00 – 15:15
Sammenfatning, way-ahead og afslutning

25. februar
Debatmøde på Christiansborg med blandt andre Jacob Scharf og John M.
Foley.
17. marts
Forsvarsministeren kommer til debatmøde i Sønderborg. Arrangementet er
gratis for medlemmer af Folk & Sikkerhed.
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. Mere
information om arrangementet tilgår i næste nyhedsbrev.
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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 27.01.16
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