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Af Peter M. Andersen, formand for Folk & Sikkerhed
Lige så lidt som en debat om Forsvaret fyldte i valgkampen, lige så meget har
debatten fyldt efterfølgende.
Næppe var Folketinget gået på sommerferie, før debatten om nedlæggelse af
Irak- og Afghanistankommissionen meldte sig. Dernæst havde Berlingske
Tidendes en udmærket leder om, at Hæren skal nytænkes – en leder, som i
øvrigt var i god tråd med Folk & Sikkerhed, nr. 2 fra juni i år med fokus på
Generalmajor H.C. Mathiesen, Chef/Hærstab og dennes indlæg på
foreningens årsmøde i maj.
Senere fyldtes medierne med historien om F16-flybidraget til bekæmpelse af IS
og flymekanikernes åbne brev til folketingets forsvarspolitiske ordførere. Det er
en sag, som fik – og fortsat har – fagforeningernes og Folketingets store
bevågenhed, og som blev fulgt op af en artikel i Berlingske Tidende af Oberst
(pens.) Lars Møller, som man kan mene om, hvad man vil – bortset fra, at han
har sine meningers mod og kan kommunikere i klart sprog. Trods tidligere
(relativ) bred politisk enighed om at forlænge F16-styrkebidraget i kampen mod
IS, er den direkte konsekvens af sagen, at F16-bidraget trækkes hjem med
udgangen af september og erstattes af en radarenhed.
Sideløbende med ovennævnte har der været indlæg om alvorligt nedslidt
materiel, den tilbagevendende debat omkring anskaffelse af nye kampfly m.v.
På samme tidspunkt som F16-sagen fyldte medierne havde Berlingske
Tidende med ca. en uges mellemrum tre glimrende indlæg under
overskrifterne ”Uforsvarligt”, ”Forsvarligt forsvar” og ”Selvforsvar” – alle med
fokus på forskellige aspekter af Danmarks nuværende og fremtidige
forsvarspolitik.
På det seneste har tidligere formand for Folketingets Forsvarsudvalg, Helge
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Adam Møller, i et læserbrev skrevet ”Danmark kan ikke længere forsvare eget
territorium, bekæmpe ubåde i Østersøen eller udsende F-16 fly”. Han tilføjede,
at tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt på NATO-topmødet i Wales i
2014 lovede, at Danmark vil sætte en stopper for de faldende udgifter til
Forsvaret og over de næste ti år øge udgifterne med op til 2 procent af BNP.
Det er ingen hemmelighed, at Forsvaret i en længerevarende årrække har
været hårdt ramt af benhårde besparelser, omlægninger, effektiviseringer,
sammenlægninger, kasernelukninger, flytninger m.v. De 15 procents
besparelse på forsvarsbudgettet fra seneste forsvarsforlig er noget, der har
ramt hårdt og dybt, og som har fået en stor og direkte konsekvens for
personel, materiel, kapaciteter, udholdenhed m.m. Det er et område, som Folk
& Sikkerhed gentagne gange har påpeget og advaret imod. At General Knud
Bartels som én af sine embedsgerninger som formand for NATO’s
Militærkomite og tidligere forsvarschef vælger at skrive et brev til den nytiltrådte
Forsvarsminister for at påpege, at Danmarks anseelse i NATO nu også er
under pres, understreger alvoren.
Debatten over sommeren illustrerer problemerne med al ønskelig tydelighed,
og F16-sagen er det direkte bevis for, at kløften mellem mål og midler nu er
blevet for stor. Forsvaret kan i dag ikke løse de opgaver, som politikerne
ønsker, at Forsvaret skal kunne. Og man kan vel stille det kætterske
spørgsmål, om Forsvaret i dag kan leve op til de formål, der er angivet i selve
loven om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.?!
Der er principielt to løsninger på den grundlæggende problemstilling - den
manglende sammenhæng mellem (for)mål og midler. Enten nedjusterer man
målene, eller også opjusterer man midlerne. I Folk & Sikkerheds optik er svaret
oplagt.
Derfor er det opløftende, at Forsvarsminister Carl Holst allerede har meldt ud,
at Forsvarsministeren agter at arbejde for at tilføre Forsvaret flere midler og
gerne nærme sig NATO’s mål om, at hvert medlemsland bruger 2 procent af
BNP på Forsvaret. Det er en udmelding, som Folk & Sikkerhed bakker fuldt og
helhjertet op om – for det er den eneste rigtige løsning. Det er forsvarligt, og
det er ansvarligt. Det er imidlertid ikke rettidigt, hvis det først skal ske i
forbindelse med det kommende forsvarsforlig.
Forsvaret, inklusive Hjemmeværnet, skal efter Folk & Sikkerheds opfattelse
fortsat udgøre et troværdigt bidrag til NATO, kunne leve op til den aktivistiske
udenrigspolitik, kunne forsvare territoriet, inklusive det arktiske område, og
kunne levere den fornødne støtte til samfundet i almindelighed. Det kan
Forsvaret ikke nu. Det skal det kunne i fremtiden.
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Flere midler og en klar strategisk plan om, hvad Folketinget vil med Forsvaret,
er nødvendig.
Det vil Folk & Sikkerhed stille skarpt på ved foreningens sikkerhedspolitiske
konference på Christiansborg torsdag den 19. november.

The Baton Run er et mindestafetløb og et symbol på at vi
aldrig vil glemme de udsendte
i internationale missioner m.v.
The Baton Run startede
fredag den 28. august på
Bornholm, hvor der blev løbet
prolog som optakt til stafetten
på Sjælland, som afvikles den 4. – 5. september.
Arrangementet på Bornholm løb af stablen fredag den 28. august, hvor bl.a.
borgmester Winni Grosbøll, veteraner og pårørende samt deltagere fra De Blå
Baretter, Folk & Sikkerhed og Forsvarsbrødrene samledes ved mindestenen
ved Munch Petersens Vej til et minuts stilhed til minde om dem der betalte den
ultimative pris. Efter den fine ceremoni, samledes løberne for at tage hul på
prologen for The Baton Run. Som en særlig overraskelse deltog ca. 250
soldater fra opklaringsbataljonen på Bornholm.

The Baton Run på Sjælland.
Det officielle løb starter fredag
den 4. september fra Slagelse
Kaserne kl. 17.00, hvorfra
løbet går til Kastellet i
København – en rute på ca.
120 km. The Baton-stafetten
vil ankomme til Kastellet på
Flagdagen for Danmarks
udsendte, lørdag d. 5. september kl. 09.00. De i alt 15 deltagere der skal løbe
stafetten, har alle et særligt forhold til veteransagen, enten som tidligere
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udsendt eller pårørende til danske soldater der har været udsendt i
internationale missioner.
Selve stafetten, The Baton, er lavet ud af håndtaget fra en NATO-båre som har
været brugt i Afghanistan, til at bære syge, sårede og dræbte soldater i
sikkerhed. I dag tjener The Baton som et symbol på, at vi aldrig må glemme
vores veteraner, de udsendte, de sårede og dræbte og disses pårørende

Lørdag den 5. september markeres Flagdagen for Danmarks udsendte landet
over. Folk & Sikkerhed har siden 2009, hvor dagen for første gang blev
markeret, arbejdet målrettet for at udbrede antallet af arrangementer rundt om
i landet. Takket være et godt og konstruktivt samarbejde med kommuner og
lokale soldaterforeninger m.v. lykkes det hvert år at opnå en fremgang i antallet
af arrangementer. Veteraner og udsendte hyles og mindes således i 69 af
landets 98 kommuner lørdag den 5. september. Som ansvarlig for den officielle
liste over arrangementer 5. september, er vi i midlertid først tilfredse når alle 98
kommuner markerer dagen til ære for veteraner og udsendte.
Se listen over arrangementer HER

4. september
• Premiere på dokumentaren 'Masakren i Dvor'. Læs hvor du kan se den HER
5. september
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• Flagdagen for Danmarks udsendte. Se det fulde program HER
• Kig forbi Folk & Sikkerheds stand foran Frederiksberg Rådhus
• Se The Baton-stafetten ankomme til Kastellet
19. november
• Folk & Sikkerhed inviterer til sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg.
Læs mere om seminaret og tilmelding 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 31.08.15
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