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Godt nytår …
Når et år er ved at løbe ud, som 2008 nu er tæt på, giver det altid grund til
eftertanke. Har vi nu nået det, vi ville, i året der går på hæld, og vil vi nå
det, vi skal i det kommende år?
Og jo, vi har nået det vi ville. Jeg har ved flere lejligheder udtrykt min store
påskønnelse af den fleksibilitet og forståelse I alle har for, at når en forening som vores skal blive enige, så kræver det, at nogen bøjer sig og accepterer, at man ikke altid kan få sin vilje. Og lige så stor pris sætter jeg på
den parathed I alle har til nytænkning og til at gribe nye opgaver.
Og det har bragt os i mål.
Og vi har nået meget. Vi har forstået at holde traditionerne i hævd ved
deltagelse i de mange arrangementer, hvor soldaterforeninger markerer sig flot og fornemt. Vi har værnet om de lokale traditioner i vore lands- og lokalforeninger, og vi har fået etableret et godt og tæt samarbejde med de øvrige soldaterforeninger (Søværnet, Flyvevåbnet og Forsvarsbrødrene), som gør os
stærke og mere handlekraftige.
Men samtidig har vi forstået at forny os, at følge med det Forsvar, vi sætter så stor pris på. Arbejdet med
et nationalt mindesmærke, soldatens dag (en national flagdag) og ikke mindst vores engagement i støtten til de kammerater, der er udsendt, og deres familier – foreløbigt i projekt ”værested” – er tydelige
tegn på, at alle har forstået og accepteret den nye kurs.
Og så skal jeg naturligvis nævne, at vi nu har en ny hjemmeside, som længe har været ønsket af mange.
I præsidiet er vi helt klar over, at der sikkert er ting, der kan rettes og justeres, og vi ser frem til jeres
konstruktive forslag til forbedring. Så jo, vi har nået det vi ville, og måske lidt til.
Og hvad bringer så 2009 – og kan vi igen nå det, vi har sat os for. Ja, det er jeg sikker på. Allerede ved
Formandsrådsmødet 19. januar 2009 vil vi sætte scenen med en vision og en handleplan, som naturligvis
vil blive lagt frem til godkendelse på Landsrådsmødet 2009. Og med den målrettethed, jeg har set i
2008, er der ikke tvivl i mit sind – vi vil også nå vore mål i 2009.
De store opgaver vil naturligvis fortsat være at fastholde traditionerne samt give støtte til dem, der tjener
Fædrelandet, det være sig i ind- eller udlandet. Der er ikke tvivl om, at jeres engagement i fejring af den
første Flagdag/Soldatens dag vil kræve en stor indsats. Jeg er til gengæld også sikker på, at vi, soldaterforeningerne, vil stå i front, når vi får muligheden for at give udtryk for vores påskønnelse af den indsats,
vore soldater yder for fred og sikkerhed. Og så vil arbejdet med etablering af et ”værested” kræve en
stor indsats. Detaljerne i dette arbejde vil blive lagt frem på Formandsrådsmødet 19. januar, hvorefter
det hårde arbejde begynder.
Men ingen nytårshilsen uden en tanke til dem, der kæmper for fred og sikkerhed, og da specielt til de
familier og kammerater, der har mistet en af deres kære. Den indsats, der ydes, fortjener vores respekt
og påskønnelse – og jeg skal opfordre jer alle til i de sædvanlige nytårshilsner, man giver til familie og
venner kl. 24, at sende dem alle en tanke og ønske dem et Godt Nytår. Det fortjener de.
Og til dem, der har betalt den højeste pris – tak for jeres indsats – og æret være jeres minde.
Godt nytår!
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32. Nordiske Soldater- og Marineforenings Stævne
Marinbasen i Karlskrona

torsdag 11. juni – søndag 14. juni 2009
Det 32. Nordiske Stævne 2009 afvikles i Sverige af Sveriges
Militära Kamratföreningars Riksförbund.
Tema: ”Gränslös kamratskap”.
Store dele af stævneprogrammet foreligger allerede nu.
Det danske kontingent sammensættes med 60 deltagere fra
landsforeningerne i Landsrådet og repræsentanter fra Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening.
Nærmere indkaldelse udsendes i det tidlige forår.

HOK – Chefens nytårshilsen
Generalmajor Poul Kiærskou:
Jeg vil indlede med at ønske alt personel i Hæren samt deres familier og pårørende et godt nytår.
2008 var igen et udfordrende år for Hæren, med et højt internationalt engagement sideløbende med en
række udfordringer på både personel- og materielområdet.
Manglen på personel i Hæren gjorde det ikke nemmere at løse vores opgaver – det er
jeg meget bevidst om. Der er ydet – og må fortsat ydes – en meget stor indsats for at
få den hjemlige uddannelse og klargøring af enheder til udsendelse til at hænge ordentligt sammen. Jeg synes det lykkedes i 2008, og vil gerne benytte lejligheden til at takke
for den beundringsværdige indsats, I har ydet.
De internationale missioner er Hærens vigtigste opgave, og det er med stor tilfredshed
jeg kan konstatere, at vores soldater i både de større missioner i Afghanistan og Kosovo, og i de mange mindre missioner, også i 2008 har ydet en fornem indsats. Vores
udsendte styrkebidrag løser en vigtig opgave og gør det fremragende – i respekt for den lokale kultur, til
frygt for vores fjender og til anerkendelse fra vores allierede.
Det er en indsats jeg er stolt af – og som I alle kan være
stolte af.
Desværre har vores internationale engagement i 2008 ikke
udelukkende budt på positive oplevelser. Flere udsendte
soldater har mistet livet eller er blevet såret. Her ved indgangen til det nye år går mine tanker særligt til dem, der
har mistet deres kære under udførelse af tjenesten, til jer,
der er blevet såret eller på anden måde har pådraget jer
skade eller sygdom i forbindelse med tjenesten, og til alle
jer, der må videreføre de vanskelige opgaver trods tabet af
kammerater og kolleger.
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Sideløbende med vores deltagelse i internationale operationer var vores bataljon tilmeldt NATO’s reaktionsstyrke, NRF 10, klar til indsættelse i første halvår 2008. Vi har fået mange vigtige erfaringer fra forberedelserne af bidraget til NRF-10, og mange af soldaterne fra NRF 10 har siden august været udsendt
som DANCON ISAF hold 6, ligesom flere vil være en del af DANCON ISAF hold 7.
I det nye år vil forberedelserne af Danske
Division til den kommende opgave som landhovedkvarter for NRF 14 være en væsentlig
aktivitet, som vil få stor betydning for den
fortsatte omstilling af Hæren til en moderne
og fleksibel landstyrke.
2008 bød desværre på en fortsat for stor
afgang af Hærens faste personel. Der er for
mig ingen tvivl om, at opstilling, uddannelse
og udsendelse til det store internationale
engagement, har været en medvirkende årsag til afgangen. Ikke mindst blandt de personelgrupper, vi har mangel på og derfor
desværre har været nødt til at trække ekstra
hårdt på. Der er dog også lyspunkter.
Først og fremmest lykkedes det i 2008 at få justeret ambitionsniveauet for Hærens internationale engagement, så der blev bedre sammenhæng mellem vores kapacitet og de opgaver vi skulle løse. 1.100
udsendte soldater frem for 1.400 har betydet en stor forskel – og det er derfor også med tilfredshed, jeg
kan konstatere, at det er lykkedes at fastholde niveauet på 1.100 soldater i 2009.
Dette er helt afgørende for vores mulighed for at fylde Hærens struktur op, så vi bliver flere til at deles
om opgaverne. Selvom det er lykkedes at tilpasse vores internationale engagement til et niveau, der er
bedre afstemt med Hærens kapacitet og mulighed, må der alligevel ydes en meget stor indsats - og i en
række tilfælde findes alternative løsninger - for at få den hjemlige uddannelse og klargøring af enheder til
udsendelse til at hænge ordentligt sammen. Men vi er kommet i mål med alle udsendte enheder, og det
er godt rustede bidrag vi sender af sted. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for den beundringsværdige indsats, der er ydet i hele Hærens organisation.
Dernæst har vi i 2008 iværksat en række tiltag for at øge antallet af befalingsmænd og officerer. Det har
betydet, at enheder og myndigheder har været nødt til at afgive instruktører i en periode, hvor der i forvejen manglede hænder. Der er ingen tvivl om, at det har været en voldsom belastning, men til gengæld
betyder det, at vi allerede nu er begyndt at se en forøgelse af befalingsmænd i strukturen.
Og i det nye år vil vi for alvor begynde at se frugterne af vores ekstra indsats. Det løser naturligvis ikke
alle vores bemandingsproblemer med et slag, men er helt afgørende for, at vi kan vende den hidtidige
udvikling på bemandingsområdet.
Vi må også i 2009 gøre alt, hvad vi kan for at skabe vilkår, der kan fremme fastholdelsen af vores soldater. Tiltag, der bidrager til at forbedre soldaternes og enhederne vilkår, skal prioriteres på alle niveauer.
Dertil kommer, at Hærens arbejdspladser generelt skal forbedres gennem en fokuseret indsats på etablissementsområdet, herunder på arbejdsmiljø. Der vil blive gennemført en målrettet prioritering.
De begrænsede personelressourcer samt ressourcer til uddannelse og materielanskaffelser vil i 2009 blive
klart prioriteret til at understøtte de vigtigste opgaver, herunder uddannelse og klargøring af enheder,
der står foran udsendelse. Herudover skal styrkeproduktionen i muligt omfang justeres til bedst muligt at
understøtte de aktuelle internationale og nationale opgavers løsning.
Materielsituationen skal fortsat forbedres. Meget nyt materiel er på vej, og nyt materiel og reservedele vil
blive prioriteret til fordel for den internationale indsats og uddannelsen af styrker, der skal udsendes eller
er på særligt beredskab. Prioritering af materiel til indsatte styrker vil i nødvendigt omfang ske på bekostning af andre enheders rådighed over materiel.
Under overskriften ”En hær i balance” er såvel vores personel- som vores materielsituation i fokus i arbejdet med Hærens videre udvikling. Så der er nok at tage fat på i det nye år, og med den valgte fokus
og prioritering er jeg sikker på, at Hæren også i 2009 vil levere en indsats, vi kan stå inde for.
Jeg vil til slut udtrykke min anerkendelse af – og stolthed over – det engagement og den professionelle
indsats, der i 2008 er ydet af alt personel under Hærens Operative Kommando og ønske jer alle og jeres
pårørende et godt og lykkebringende 2009.
Foto: Per A. Rasmussen, HOK
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Aktivitetsoversigt
Tjek aktiviteterne på www.soldater.dk - og på landsforeningernes egne hjemmesider
15/01/2009
20/01/2009
27/01/2009

Danske Soldaterforeningers Landsraad –
Møde i DSM-ledergruppen i Forsvarsbrødrenes lokaler, Gothersgade 137
Danske Soldaterforeningers Landsraad – Formandsrådsmøde - Dannevirke i Odense
Folk & Forsvar - Debatmøde om Forsvarets fremtid - Skydepavillonen i Aalborg

Andre nyheder
Fodfolkspionererne ud af ”Dragonen”
Fodfolkspionerernes Soldaterforening har efter flere års godt samarbejde besluttet at trække sig ud af
Jydske Dragonregiments tjenestestedsblad Dragonen.
Fodfolkspionererne vil fremover informere sine medlemmer via eget blad, formentlig i A-5 format og distribueret 2 gange årligt.
I sin afskedshilsen tilbyder Dragonregimentets chef, oberst Kurt Mosgaard, sin fortsatte støtte til Fodfolkspionerernes virke.
Kniber i de små afdelinger
- Vi bliver ganske langsomt en forening af ”voksne” mænd. Vi bliver færre i landsforeningen, selv om vi
forsøger at få nye medlemmer af lidt ældre årgang.
Det skriver Slesvigske Fodregiments Soldaterforenings formand, Knud Hansen, i den seneste udgave af
”Slesvigeren”, og han peger derved på en problemstilling, der er kendt i mange af vore hæderkronede
landsforeninger uden regimentstilknytning. Gennemsnitsalderen på medlemmerne stiger støt, og tilgangen af nye medlemmer ændrer ikke dette forhold.
- Vore små afdelinger rundt i landet har svære kår, og de fleste har nedlagt sig som selvstændige afdelinger. Den lokale repræsentation varetages af kontaktpersoner fra de tidligere afdelingsbestyrelser, skriver Knud Hansen, der tilføjer, at fra årsskiftet ophører også Slesvigskes afdeling i Sønderborg sit selvstændige virke.
Hæder til ”gammel redacteur”
Haderslev Kaserne var den 3. oktober ramme for en markering af, at det var 230 år siden man oprettede
Slesvigske Fodregiment.
Ved et efterfølgende arrangement i Parolesalen hædredes kaptajn Helge Moosmann, der energisk og dygtigt har varetaget redaktør-funktionen for Slesvigeren gennem mere end 30 år. En utrolig flot indsats.
Helge Moosmann er kendt i vide kredse i soldaterforeningsbevægelsen og var i en årrække medlem af
præsidiet i Danske Soldaterforeningers Landsraad.
Landsrådet skal have ny vicepræsident

Landsrådets vicepræsident gennem mere end 6 år, Preben Sloht Nielsen, har gennem nogen tid ytret ønske om at
blive afløst i funktionen som Landsrådets vicepræsident, dog således, at han fortsat vil være disponibel for Landsrådet
i mindre belastende funktioner.
Det er velkendt, at Preben’s helbred ind imellem volder ham problemer.
Han er sideløbende landsformand for Danske Feltartilleriforeninger.
Landsrådets præsident har besluttet at indlede en sådan proces allerede nu for at skabe en glidende overgang, og han
har opnået et tilsagn fra Preben Melander, der er relateret til Slesvigske Fodregiments Soldaterforening og i øvrigt er
formand for Forsvarsbrødrene for Haderslev og Omegn, til at være kandidat til funktion som vicepræsident.
Preben Melander, der privat bor i Vojens, lod sig for 2 år siden pensionere fra Forsvaret efter en 38-år lang karriere.
Vicepræsidentskiftet vil være på dagsordenen på landsrådsmødet på Ryes Kaserne lørdag 25. april 2009.
Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad. Landsrådets protektor er Hendes Majestæt Dronningen.
Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 27 tilsluttede landsforeninger med 35.000 medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren.
Nyhedsbrevet lægges ved hvert månedsskifte ud på Landsrådets hjemmeside soldater.dk og udsendes derudover i enkelte eksemplarer i trykt udgave.
For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar.
Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning.
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.

Vedettens redaktion og administration
Solagervej 4, 4653 Karise
56 78 85 14 - 20 24 86 33 - dsl.vedetten@mail.dk
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Nyhedsbrev



Januar 2009

Dansk sikkerhed styrker vor velfærd!

Debatmøder om fremtidens forsvar
Folk & Forsvar arrangerer endnu 5 debatmøder med temaet

FORSVARSFORLIG 2009
Aalborg
Odense
Sønderborg
Bornholm

tirsdag 27. januar
onsdag 25. februar
mandag 2. marts
tirsdag 3. marts

Skydepavillonen
Scandic i Odense
ALSION
Aakirkeby-Hallerne

Alle møderne indledes kl. 19.00.
Yderligere planlægges et stort afsluttende møde i det storkøbenhavnske område – formentlig i april
måned – efter Forsvarskommissionens afsluttende arbejde.

•
•
•
•
•

Forsvarets aktive engagement ude og hjemme
Værnepligten - en samfundssucces
Fælles engagement om samfundets beredskab
Anerkendelse af og omsorg for personellet og deres pårørende
Vi kan ikke undvære Reserven

Program for Aalborg-mødet:
19.00

Velkomst og debatoplæg v/ Frank E. Andersen,
formand for Folk & Forsvar

19.30

Debatindlæg:
Helge Adam Møller, MF (KF), medlem af Forsvarsudvalget og medlem af
Forsvarskommissionen
Per Pugholm Olsen, generalmajor i Forsvarskommandoen

20.15

Debat

21.00

Afslutning / kaffe /drikkevarer / sandwichs

Alle er velkomne til debatmøde om Forsvarets fremtid!
Læs den løbende opdatering af møderne på www.folkogforsvar.dk
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Folk & Forsvar anbefaler til
det kommende forsvarsforlig …

Folk & Forsvar har i en særlig projektgruppe udarbejdet et debatmateriale til brug for en forsvarspolitisk debat forud for den politiske vedtagelse af FORSVARSFORLIG 2009.
Debatoplæggene er samlet i 5 debathæfter, der sætter fokus på centrale forsvarspolitiske temaer.
Debathæfterne udleveres til alle på de 12 regionale debatmøder i de kommende måneder.

De 5 hæfter kan rekvireres fra Folk & Forsvars Sekretariat via mail folkogforsvar@fkfr eller telefonisk
på 36 90 89 27.

Nytårsgudstjeneste i Kastelkirken
Folk & Forsvar arrangerer også i år nytårsgudstjeneste i
Kastelkirken – i år søndag 4. januar 2009 kl. 14.00.
Prædikant: Hærprovst Ole Brehm Jensen.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et godt nytår ved
en kort reception i "Gl. Varmecentral".
Under receptionen vil generalløjtnant
Bjørn Bisserup, chef for Forsvarsstaben, give en orientering om status i
Forsvaret ved nytårstide.
Alle er velkomne!

Folk & Forsvars kommunikationsmæssige udfordringer i 2009

___________________________________________________________________________
Af Claus Arboe-Rasmussen, informationschef

En klog mand sagde engang, at ”kommunikation er så enkel og så vanskelig, at vi aldrig kan foretage
den med enkle ord”.
Dette udsagn har vi i Folk & Forsvars Informationsudvalg forsøgt at holde i hævd i 2008, hvor der har
været fokus både på den interne og eksterne kommunikation. Aktiviteterne har været mange og oplevelserne ditto. Fokus blev lagt i martsudgaven af Folk & Forsvars blad, hvor formanden for Forsvarskommissionen, fhv. forsvarsminister Hans Hækkerup, kridtede banen op for både den globale og nationale udfordring.
Siden har vi i Informationsudvalget forsøgt at fylde hullerne ud.
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Mest markant har nok været kickstarten af debatmøderne op til et kommende forsvarsforlig i 2009, hvor
forsvarsminister Søren Gade konstaterede, at ”Folk & Forsvar har leveret varen i form af temaet Dansk
sikkerhed styrker vor velfærd”, og at ”de fem udvalgte debatemner, Aktivt engagement, Værnepligt,
Samfundets beredskab, Anerkendelse og omsorg samt Reserven, har ramt dybt ned i essensen af et
kommende forsvarsforlig”.
Det er såvel et løfte som et krav til Folk & Forsvar, at vi kan fortsætte den entusiasme og spørgelyst, der
hidtil har båret de første syv debatmøder om ”Forsvaret i fremtiden” i henholdsvis Herning, Århus, Vejle,
Roskilde, Vordingborg, Hillerød og Hvidovre.
Det er en udfordring, vi fortsat påtager os i 2009. Her i de sidste dage af 2008 er der blevet ekstra behov
for udsagnet i Folk & Forsvars nyeste debatbog ”Freden kan vindes”, der omhandler samvirkebestræbelserne i Afghanistan. Men freden skal ikke blot vindes i Afghanistan i 2009, det ser ud til, at der fortsat er
behov for fredsbestræbelserne og samvirkebestræbelserne på det globale landkort, såvel i Afrika, Mellemøsten, Fjernøsten – og andre steder. Verden er ikke blevet et sikrere sted at opholde sig siden terroristangrebene den 11.september 2001 i New York og Washington.

Udfordringerne står i kø

Udfordringerne står derfor i kommunikationsmæssig kø også for Folk & Forsvar i 2009.
1. Folk & Forsvar fortsætter med at sætte forsvarets fremtid til debat. Vi afventer et udspil fra
Forsvarskommissionen i februar-marts, men har forinden allerede taget hul på debatmøderne i Aalborg den 27. januar, i Odense den 25. februar, i Sønderborg den 2. marts og på
Bornholm den 3. marts. Vi ved, at der skal ”kæmpes på mange fronter”, og at kommunikationen kun er så stærk som det svageste led i kæden.
Derfor skal opfordringen til vore næsten 100.000 medlemmer være klar: Det er også Jeres
forsvars fremtid, det gælder om at sikre. Det skal ske ved fortsat holdningspåvirkning ude
omkring i landet, henover hækken og ved middagsbordene, før blækket på et nyt fem-årigt
forsvarsforlig er halet i land i formentlig juni 2009.
Forinden lægger vi i foråret op til stordebatmøde i København, hvor vi vil konfrontere politikerne med netop befolkningens røst.
2. Den 1. april 2009 fylder det danske Hjemmeværn 60 år, og det vil blive behørigt fejret. Folk
& Forsvar har netop som et af sine fokuspunkter omkring det ”robuste samfund”, at Hjemmeværnet fortsætter med at være en markant medspiller, og at Hjemmeværnets evne til at
være til rådighed fra fred over krise til krig styrkes. Hjemmeværnet selv har forstået at levere varen, og har på eget initiativ formået at udvikle såvel opgaver som kapaciteter.
3. Den 4. april kan vi også fejre NATO’s 60 års fødselsdag. NATO er en markant medspiller på
den globale arena, når det gælder freds- og konfliktløsninger. Danmark har været med fra
starten, og har sammen med den internationale forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation
forstået at tilpasse sig fremtiden.
4. Den 9. november 2009 kan vi også fejre 20-året for Berlin-murens fald. En begivenhed, der
fik total indflydelse på afslutningen af Den kolde Krig, og hvor grænseovergangene til Vesttyskland for første gang blev åbnet efter 44 år. Jo, Folk & Forsvar mener også, der er noget
at fejre her.
5. 2009 skulle også gerne blive det år, hvor Folk & Forsvar får styrket sin ungdomsafdeling og
får udvidet kommunikationen med de unge. Der arbejdes p.t. på en ny kommunikations- og
strategiplan, der skal fokuserer på netop holdningspåvirkningen af de unge i aldersgruppen
18-24 år. Folk & Forsvar er fuldt klar over, at det er hos de unge, fremtidens forandring sker
hurtigst, og derfor er det vigtigt at tilpasse sig denne målgruppe for at kunne fastholde den
danske forsvarsvilje- og evne.

Det kræver vilje og evne af alle

Dette er blot et lille udpluk af de kommunikationsmæssige udfordringer, Folk & Forsvar står overfor i
2009. Det kræver vilje og evne fra alle parter, såvel internt i vor store forsvarspositive organisation som i
det omkringliggende samfund. Det nye medlem af Folk & Forsvars Advisory Board, fremtidsforskeren
Anne Skare Nielsen, har formuleret det ned til et ord: ”Paskram”. Oversat til moderne danske betyder
det, at det gode kram fra Folk & Forsvars kommunikationsmæssige initiativer skal passe sammen med
mål, midler- og evner.
Det vil vi fortsat forsøge at få det til at gøre også i 2009.
Godt nytår fra Folk & Forsvars Informationsudvalg.
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Aktiviteter i Folk & Forsvar

___________________________________________________________________________
4. januar
Folk & Forsvar arrangerer nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl. 14.00.
Prædikant: Hærprovst Ole Brehm Jensen.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et godt nytår ved en nytårsreception i "Gl.Varmecentral".
5. januar
Møde i Informationsgruppen kl. 10.00 i Trommesalen.
27. januar
Folk & Forsvar arrangerer debatmøde om Forsvarets fremtid - Forsvarsforlig 2009 - i "Skydepavillonen", Søndre Skovvej 30 i Aalborg kl. 19.00.
Indledning og orientering ved Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen.
Debatoplæg ved:
Helge Adam Møller, MF (KF) og medlem af Forsvarsudvalget
Generalmajor Per Pugholm Olsen, Forsvarskommandoen
29. januar
Præsidiemøde kl. 16.00 i BRF-Kredit‘s hovedsæde i Lyngby. Indlægsholdere er forsvarschefen, admiral
Tim Sloth Jørgensen, der vil orientere om Forsvaret i 2009, samt forsker, ph.d. Henrik Ø. Breitenbauch,
Dansk Institut for Militære Studier, der vil orientere om den netop udsendte DIMS-rapport "Hvad nu hvis
vi afskaffer værnepligten?", som han er medforfatter til.

Nye bøger
___________________________________________________________________________

I morgen angriber vi igen …
Dette er historien om Danmarks krig i Afghanistan. En fortælling om
dramatiske hændelser ved frontlinien i Helmand.
Bogens titel referer til den nye taktik, der af den danske styrke i Afghanistan indførtes med Hold 4. Den går ud på at være offensiv og - i
stedet for at sidde og vente på angreb fra Taleban - at opsøge ham,
angribe igen og igen og holde ham på hælene og ude af balance. En
særdeles vellykket taktik, men også en taktik, der sætter vore soldater
på en hård prøve.
Bogen, som ikke tager stilling for eller imod indsatsen i det fjerne, kan
varmt anbefales, specielt for de mange beretninger om de fine danske
soldater i intensive kampe mod en brutal og velmotiveret fjende, kampe, som skubbede talebanerne ud af store områder, hvor der så kunne
påbegyndes udvikling ved hjælp af de effektive danske CIMIC–
enheder.
Beretningerne kommer fra soldaternes egen mund, og vi kommer tæt
ind under huden på de dygtige unge mennesker også i stunder, hvor
angst og sorg slog ned iblandt dem. Forsvaret har vist stor åbenhed
ved at give forfatteren adgang til store mængder oplysninger, der
normalt ikke kommer til offentlighedens kendskab.
Forfatteren formår at trække læseren med sig helt ud i kampzonen mellem majsmarker og støvede bosættelser, så man kan høre lydmurssmældet lige over hovedet fra de flyvende projektiler. Man får også
indtryk af den omhu og faglig kompetence, med hvilken der bliver taget hånd om sårede og døde mænd.
Et skævt smil levnes der også plads til som f. eks. i beretningen om delingsføreren, der desperat under
undsættelse af en gruppe soldater prøver at sparke en jerndør op ud ad, hvorefter en af mændene roligt
tager fat i håndtaget og åbner døren indad!
Jyllands-Postens Forlag – ISBN 9788776921866
Forfatter: Kim Hundevadt
282 sider - hæftet
kr. 249,95.
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Fra omverdenen

___________________________________________________________________________

21 danske soldater er nu dræbt i Afghanistan

Danmark har omkring 700 soldater i Afghanistan, og med de 3 dræbte soldater kort før jul er tabstallet
for de danske styrker ved indsatsen i Afghanistan nu oppe på i alt 21 soldater.
I marts 2002 mistede danskerne de første 2 soldater ved en eksplosionsulykke i Kabul.
De sidste 19 soldater er alle dræbt efter flytningen til Helmand-provinsen i 2007.
I Berlingske Tidende skrev Forsvarsministeren dagen før jul om ”Overvejelser ved julebordet”.
- Juletiden er hyggelig for de fleste. Men ikke for de familier, som har mistet deres kære i Afghanistan.
For familierne, for vennerne og for de øvrige danske soldater i Afghanistan bliver juletiden en hård tid præget af sorg og afsavn. I lyset af de seneste tragiske
hændelser får vi alle behov for at rykke tæt sammen og mindes dem, som på
modig vis drager ud i verden for at gøre en forskel.
De har min allerdybeste respekt.
Ministeren beskrev også sit seneste besøg i Afghanistan: - Jeg blev endnu engang slået af beundring over de danske soldaters professionelle indstilling og
over deres dygtighed. Jeg erfarede om deres fremskridt i genopbygning og sikkerhed. Seks millioner børn går nu i skole, heraf to millioner piger, og cirka 800.000 mennesker har fået
adgang til jord og lokal infrastruktur. Indsatsen nytter – konstaterede ministeren.
- I Danmark er der bred politisk opbakning til indsatsen, og Folketinget har lige besluttet at fortsætte
engagementet. Også i befolkningen mærker jeg opbakning. Jeg bliver glad for at høre, at danske soldater
ofte bliver modtaget med stående klapsalver i lufthavnen, når de lander i Danmark efter indsats i Afghanistan.
Vore soldater fortjener den bredest mulige opbakning.

Julegave til soldaterne

Danmarks udsendte soldater i internationale indsatsområder fik i år en flot julegave fra Forsvarsministeren.
Som minde om julen 2008 fik de et brev samt en Cross Century kuglepen i 10 kt. guld indgraveret Forsvarsministeriets logo og ”For Danmark – Julen 2008”.
I julebrevet takker forsvarsminister Søren Gade soldaterne for indsatsen i de udenlandske indsatsområder.
Et meget sympatisk initiativ og et skulderklap til vore dygtige soldater.

Nato ønsker flere soldater til Afghanistan

Andre lande bør følge USA's eksempel og sende flere soldater til Afghanistan for at sikre, at byrden ved
at kæmpe mod militante grupper bliver delt ligeligt.
- Vi ønsker at sikre, at vi i takt med USA's forøgelse opnår en passende balance mellem, hvad amerikanerne gør, og hvad andre allierede gør – både af militære og politiske grunde, sagde en NATO-talsmand
til Reuters kort før jul.
Han tilføjer, at NATO-generalsekretæren gerne ser et større bidrag fra især de europæiske lande.
USA stiler efter at sende op mod 30.000 soldater til Afghanistan i første halvdel af 2009, og det er næsten en fordobling af det amerikanske kontingent, der i øjeblikket tæller ca. 31.000 mand.

Anerkendt patruljestyrke i Hjemmeværnet

Hjemmeværnet har skabt en lille patruljestyrke, der er tilstrækkelig god til at kunne hjælpe Forsvarets
specialoperationsstyrker.
SSR-Patruljeenheden – Særlig Støtte og Recognosering – har i de sidste par år deltaget i øvelser med
Frømandskorpset.
Frømandskorpsets chef, kommandørkaptajn Mogens Christens, siger til Berlingske Tidende, at hjemmeværnspatruljen ikke eksisterer for Frømandskorpsets skyld, men den har en kvalitet, som Frømandskorpset kan bruge.
- I 2004 satte vi os det mål at blive foretrukken samarbejdspartner for Frømandskorpset og Jægerkorpset, og vi har nu en formel samarbejdsaftale med de 2 korps, og det er vi stolte over, siger patruljeenhedens chef, kaptajn Mogens Rask.

Holland vælger Joint Strike Fighter

I lighed med Norge udpegede Holland kort før jul det amerikanske kampfly Joint Strike Fighter som bedste fly til at afløse F-16 flyene.
Hollænderne har lagt vægt på kvalitet, pris og leveringstid.
Norges og Hollands valg ventes at øge udsigten til, at Danmark – muligvis i løbet af 2009 – også vælger
det amerikanske kampfly.
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”Flyveres” hædres

Danmarks ”flyveres” Kaj Birksted får nu endelig sin officielle hæder. Kaj Birksted, der under 2. Verdenskrig fløj for Royal Air Force via den norske eskadrille Norwegian Fighter Wing og med disse nedskød 39
fjendtlige fly, er blevet hædret med en Birkstedstue i Forsvarskommandoens bygning på Holmen.
Samtidig vil en flok gamle flyverveteraner opstille hans buste i Churchillparken ved Frihedsmuseet i København. Her skal han stå i selskab med en anden kendt dansk kriger, Anders Lassen.

Øget tillid til Hjemmeværnet

Institut for Konjunktur-Analyse viser i sin årlige måling, at 71 % af befolkningen har tillid til Hjemmeværnet, og at 12 % af de unge overvejer medlemskab. Den danske befolknings tillid til Hjemmeværnet
ligger nu på det højeste niveau, siden man første gang begyndte at måle.
Fra 2005 til i dag er tilliden steget fra 57 % til de nuværende 71 %.
Hjemmeværnets Landsråd var i december i Folketingets Forsvarsudvalg, hvor man benyttede lejligheden
til at fortælle om de frivilliges ønsker til fremtidens hjemmeværn, herunder at man fortsat har egen økonomi og ledelse.
Analysen viser i øvrigt også, at 92 % af befolkningen støtter politiet.

Afghanistan 2008 –
Lokale samtaler i CIMIC-operation
HOK-foto

udsender ved hvert månedsskifte sit elektroniske nyhedsbrev med informationer, referater, synspunkter m.v.
Nyhedsbrevet sendes eksternt til forsvarspolitiske ordførere, udvalgsmedlemmer, relevante ministerier, Forsvaret,
kontaktgrupper og pressen m.fl., og internt til vore medlemsorganisationer, individuelle medlemmer, abonnenter m.fl.
Indsendte indlæg, som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk &
Forsvars officielle holdninger og synspunkter.
Redaktion:

Ole Bennekou, generalsekretær
Claus Arboe-Rasmussen, informationschef
Bent Sørensen, konsulent
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