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Et nyt forsvarsforlig 
 
Det er næppe forbigået soldaterforeningernes opmærksomhed, at vi nu har fået et nyt Forsvarsforlig. Og 
det har med sikkerhed også fanget jeres opmærksomhed, at vi for første gang i historien har et forlig, 
der omfatter alle Folketingets partier, minus ét. Et flot resultat, og et resultat der vidner om, at Folketin-
get påtager sig det ansvar, det er at have et moderne forsvar, der løser skarpe opgaver. 
 
Som det er jer bekendt, varetager Landsrådet vore interesser for forsvarsforliget gennem Folk & Forsvar. 
Og Folk & Forsvar har varetaget vore interesser helt perfekt. Alle vore mærkesager er kommet med i det 
nye forlig. Det kan både I og Folk & Forsvar være stolte af. Værnepligten er bevaret. At den i forligsperi-
oden skal underkastes en nærmere undersøgelse er kun naturligt – værnepligten er jo en integreret del 
af vort moderne virksomhed og skal forstå at følge med tiden. Soldaterne bliver bedre uddannet. Materi-
ellet bliver bedre, sikkerheden bliver bedre o.s.v. 
 
Men hvad I bør være specielt stolte over, er forligets veteranpolitik. Veteranpolitikken har fået et meget 
markant ”fodaftryk” i forliget. Og det er godt. Og ikke mindst skal I være stolte over, at den beslutning, 
der blev taget på Formandsmødet sidste år, beslutningen om, at vi vil gøre en ekstra indsats for vetera-
nerne – er med i forliget.  
 
Om end forligsteksten specifikt nævner Danske Soldaterforeningers Landsraad – skal vi dog ikke glem-
me, at det er samarbejdet mellem alle soldaterforeningerne (DSM), der står for opgaven. Det tager vi 
som en ”lille skrivefejl”.  Men stolte skal I nu være alligevel. Det er en meget flot indsats I har gjort – og 
den er blevet belønnet af forligspartierne bag forsvarsforliget.   
 
For de af jer, der ikke lige har ”fingeren på pulsen” på veteranhjemsagen, kan jeg oplyse, at den stort set 
følger planen. Ålborg og Trekantsområdet er næsten i mål, og jeg er sikker på, at København nok skal 
komme efter det. I løbet af det næste halve år vil vi gå i detaljer med etableringen, uddannelsen og alle 
de andre ting, der skal være på plads til 1. januar 2010. 
 
Og om end det er et flot og godt forlig, er jeg da også sikker på, at der er nogle af jer, der ikke er tilfreds 
med alle detaljerne. Jeg er sikker på, at flere gerne havde set samtænkningsopgaven, der er blevet for-
stærket, havde omfattet mere end Forsvars- og Udenrigsministeriet. Og jeg er ikke i tvivl om, at nogen 
af jer er skuffede over de reduktioner i kapaciteter, der har ramt Hæren. Og mange af jer har med sik-
kerhed stillet spørgsmål ved personelreduktionerne, der rammer bredt. Vil vore unge mennesker nu skul-
le udsendes oftere, og dermed blive yderligere belastet.  
Og mange af jer, havde med sikkerhed også gerne set den ”kvindelige værnepligt” komme lidt mere klart 
frem. Og – ja, I har med sikkerhed mange flere ”bekymringer”.  
Vi vil i Landsrådets ledelse følge udmøntningen nøje, både gennem samarbejdet i Folk & Forsvar og DSM, 
og vi vil naturligvis holde jer orienteret. Herudover har vi i tankerne, at vi ved et kommende møde vil 
bede en ”passende” repræsentant komme til vores landsrådsmøde og orientere om det nye forlig og kon-
sekvenserne for Hæren. 
 
Men helt overordnet kan I være stolte over jeres indsats for vores forsvar. Jeres store indsats for at be-
vare traditionsplejen og den nytænkning, I har vist vi både kan og vil, har skabt yderligere respekt om 
vores samlede indsats.  
 
Og jeg er sikker på, at det glæder jer alle, at Forsvaret – og Folketinget – tager den indsats, der ydes, 
alvorligt. Og jeg er sikker på, at vi vil forstå at leve op til de løfter, vi har givet. 
 
Tak for indsatsen – og god sommer. 

Jan Brun Andersen 
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