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Slaget ved Isted mindet

Omkring 100 fremmødte, heriblandt 12 Soldater- & Marineforeninger med faner og flag, deltog i højtideligheden ved Istedløven i København på 158-års dagen for det berømte slag på Isted Hede - danmarkshistoriens største slag.
På mindedagen blev der lagt kranse og blomster, og som repræsentant for Københavns Kommandant var
mødt major Jesper Gram fra Den Kongelige Livgarde.
Efter kranselægningen var Tøjhusmuseets direktør, Ole L. Frantzen, vært med en forfriskning i den østlige gavl af den monumentale museumsbygning.
Efter begivenhederne på Christians Brygge havde De Allieredes Danske Vaabenfæller og Brigadeforeningen arrangeret frokost i Københavns Marineforenings hyggelige Marinestue på Nyholm, hvortil godt 30
tilmeldte sejlede med havnebus. Det blev nogle dejlige timer under de pommerske fyrrebjælker i den
historiske bygning fra 1700-talle – ’Vestre Takkeladshus Øst’.
Svend Knudsen / Søren Konradsen
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Medlemshvervning på Fyn

I weekenden 11.-13. juli blev der på ny gennemført
en hverveindsats for nye medlemmer til soldaterforeningerne på Ørbæk Marked.
Projektleder var Landsrådets præsidiemedlem Leif
Christensen, der fik hjælp af et antal soldaterkammerater, og de kunne i år opstille et i Landsrådet
nyindkøbt telt (der i øvrigt vil kunne anvendes ved
tilsvarende arrangementer i andre dele af landet).
Initiativet endte på ny med en succes. Det blev over
weekenden tegnet 23 nye medlemmer fordelt på 12
soldaterforeninger.
Resultatet viser nok en gang, at det giver et udbytte
at skabe sådanne aktiviteter på udvalgte steder.

Aktivitetsoversigt
Tjek aktiviteterne på www.soldater.dk ‐ og på landsforeningernes egne hjemmesider

August
25. august
26. august
30. august

Danske Soldaterforeningers Landsraad
DSM – Koordinerende ledergruppe
Militærpolitiforeningen i Danmark

Møde i Formandsrådet i Fredericia
Ledermøde i Marineforeningen, København
Jubilarstævne på Aalborg Kaserner

September
6. sept.
6. sept.
10. sept.
12. sept.
13. sept.
13. sept.
20. sept.
20. sept.
20. sept.
27. sept.

Danske Dragonforeninger
Telegraf-Regimenternes Soldaterforening
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Hærens Tekniske Korps Soldaterforening
Intendanturforeningen
Telegraf-Regimenternes Soldaterforening
DANILOG/Sjæl.Trænreg.Soldaterforening
Sjællandske Livreg. Soldaterforening
Danske Gardehusarforeninger
Dronningens Livreg. Soldaterforening

Jubilarstævne på Holstebro Kaserne
Jubilarstævne på Høveltegård
Præsidiemøde i Nymindegab
Generalforsamling på Haderslev Kaserne
Landsstyrelsesmøde i Oksbøl
Jubilarstævne på Ryes Kaserne, Fredericia
Jubilarstævne på Vordingborg Kaserne
Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne
Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne
Jubilarstævne på Nr. Uttrup Kaserne

Møde i Formandsrådet
Der er indkaldt til møde i Landsrådets Formandsråd mandag 25. august 2008 kl. 10.00 på Ryes Kaserne i Fredericia. Mødet holdes i Bygning 13, lokale 121.
Indkaldelse og dagsorden er sammen med en skrivelse fra Landsrådets præsident udsendt til landsforeningerne ultimo juni, og som det fremgår af dette materiale vil mødets hovedtema være status og fremtid for soldaterforeningsbevægelsen.
Landsrådets nye præsident har ret hurtigt efter sin tiltrædelse påpeget som sin umiddelbare oplevelse, at
”det er præsidiet, der sætter opgaverne for præsidiet”, og det er ikke godt nok, mener han. Indspillet bør
komme fra soldaterforeningerne bag Landsrådet.
Hertil kommer en påkrævet debat om opgaverne for soldaterforeningerne.
Der er således lagt op til ”et møde omkring en milepæl” i Formandsrådet, og det henstilles, at præsidenterne og landsformændene for landsforeningerne i rigt mål tilmelder sig mødet.
Husk tilmeldingsfrist: fredag 15. august – gerne via landsraad@mail.tele.dk

Andre nyheder
Jan Brun Andersen nu også præsident for garderforeningerne
Generalmajor Jan Brun Andersen, der i april blev valgt til præsident for Danske Soldaterforeningers
Landsraad, blev på De Danske Garderforeningers repræsentantskabsmøde i København i juni også valgt
til præsident for Garderforeningerne. Han afløser her generalmajor Gustav Grüner.
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Postkort fra Danmark hylder den danske indsats i Afghanistan
Af Nicholas Lundgård, presseofficer i Forsvarskommandoen

Som udsendt soldat er der altid mindst tre ting, som man glæder sig til – et godt måltid mad, feltunderholdningen og post fra Danmark. De danske styrker i Afghanistan har netop modtaget en stor sending
post hjemmefra, som var noget ud over det sædvanlige – nemlig postkort fra borgere i hele Danmark,
som ønskede at sige tak for den indsats, soldaterne gør hernede.
Politisk kampagne med et ædelt formål
Det er partiet Venstre, som har søsat en kampagne, hvor befolkningen i Danmark kan anerkende den
indsats, som danske soldater yder i verdens mange brændpunkter. Alle, som har ønsket at sige tak for
indsatsen til soldaterne, har via partiets hjemmeside kunnet sende en elektronisk hilsen eller har kunnet
skrive et til lejligheden produceret postkort, som Venstre så har formidlet ned til soldaterne i Afghanistan.
Den danske kampgruppe i Helmand har netop modtaget de mange hundrede postkort og e-mails fra
Danmark, der er fyldt med hilsner, lykønskninger og tak fra den danske befolkning.
”En stor tak til alle, som yder en indsats for demokrati og frihed til Afghanistan. Det som er naturligt i
Danmark, sætter I jeres liv ind for i jeres tjeneste. Gid I lykkes med forehavendet og kommer sikkert
hjem” er en typisk hilsen fra Danmark.

Pokalskydning på 200 meter

Fællesskydeudvalget for Soldaterforeningerne og Forsvarsbrødrene har netop udsendt proportioner
med tilhørende styringsmateriale til efterårets 200meter konkurrenceskydning.
Pokalskydningen afholdes i august/september,
og
skydekort,
deltagerlister m.v. skal være Fællesskydeudvalget i hænde senest 1.
oktober 2008.
Den udsatte pokal vindes af den af
de 2 organisationer, der opnår det
højeste sammenlagte pointtal for sine
50 bedste skytter.
God fornøjelse!

Nyhedsbrevet

Vedetten udsendes af

Danske Soldaterforeningers Landsraad
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med 40.000 medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren.
Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets
ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post.
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.
Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration – se mailadresser nedenfor.
Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.
Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet.

Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration:
Solagervej 4, 4653 Karise
tlf. 56 78 85 14 - 20 24 86 33 - landsraad@mail.tele.dk - dsl.vedetten@mail.dk - www.soldater.dk
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(Som bilag 1: pressemeddelelse)

Folk & Forsvar ændrer sin regionale struktur

___________________________________________________________________________

Efter projektgruppearbejde og forslag fra bestyrelsen besluttede repræsentantskabet på sit
møde den 17. maj 2008, at Folk & Forsvars hidtidige amtskredse med virkning fra 1. januar
2009 ændres til 11 nye lokalområder.

Baggrund for projektet
I foråret 2007 nedsatte bestyrelsen en projektgruppe, der fik til opgave at fremkomme med oplæg til
ændring af Folk & Forsvars regionale struktur efter amternes nedlæggelse den 31. december 2006 – og
dermed afløsning af Folk & Forsvars hidtidige 15 amtskredse.
I projektgruppens opgave lå den forudsætning, at en ændret regional struktur i videst mulige omgang
måtte tilgodese en styrket profilering og synlighed af Folk & Forsvar lokalt.
I november 2007 præsenterede projektgruppen et notat som debatoplæg. Notatet indeholdt dels en analyse af den regionale status i dag med meget uens medlemsgrundlag i vore hidtidige amtskredse, dels
overvejelser og argumentationer for og imod en struktur med udgangspunkt i henholdsvis totalforsvarsregionerne, storvalgkredsene og politikredsopdelingen.
Notatet indeholdt endvidere den vurdering, at en inddeling analog med de nye regioner ikke ville tilgodese Folk & Forsvars forudsætninger.
Tilsvarende måtte projektgruppen indse, at en opdeling analog med den kommunale struktur i øjeblikket
ville være urealistisk at gennemføre.
Endelig var det projektgruppens anbefaling, at en fremtidig regional opdeling for genkendelighedens
skyld og af administrative årsager måtte være sammenfaldende med en inddeling, der også er kendt i
andre sammenhænge i ”det offentlige Danmark”.
Projektgruppen konkluderede, at Folk & Forsvars regionale struktur bliver sammenfaldende med den nye
politikredsinddeling – med de tillempninger, som umiddelbart måtte være tilrådelige.
Bestyrelsens
forarbejde
har været tilrettelagt i et
samarbejde med de nuværende amtskredsbestyrelser, dels på et formandsmøde
i
januar
2008, dels ved en efterfølgende iværksat høringsrunde i amtsbestyrelserne.
Bestyrelsen
besluttede
efterfølgende at følge projektgruppens
anbefaling
om en politikredsmodel –
Repræsentantskabsmødet godkendte etableringen af 11 nye lokalområder i Folk & Forsvar. Her forrest Beredskabsforbundets delegerede
dog med en tilpasning i
forhold til politikredsmodellen at samle medlemmer i det storkøbenhavnske område i ét lokalområde – Hovedstadsområdet.
Bestyrelsens indstilling fik som nævnt Repræsentantskabets opbakning.
Det er herefter bestyrelsens plan i løbet af 2008 at gennemføre forarbejdet til den nye struktur med henblik på iværksættelse pr. 1. januar 2009.
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I 7 af de 11 lokalområder er de geografiske ændringer så markante, at der bør afvikles stiftende generalforsamlinger med henblik på at udfinde lokalområdets fremtidige bestyrelse.
Disse generalforsamlinger vil blive afviklet i oktober-november 2008.

Folk & Forsvars nye lokalområder
Lokalområder

Kommuner i området

1

Nordjylland

Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt,
Læsø, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland og
Aalborg

2

Midt- og Vestjylland

Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø,
Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted
og Viborg

3

Østjylland

Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Syddjurs og Århus

4

Sydøstjylland

Billund, Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding,
Skanderborg og Vejle

5

Syd- og Sønderjylland

Esbjerg, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen og Aabenraa

6

Fyn

Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland,
Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og
Ærø

7

Sydsjælland og Lolland-Falster

Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Slagelse,
Sorø og Vordingborg

8

Midt- og Vestsjælland

Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns

9

Nordsjælland

Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Tårbæk og Rudersdal

10

Hovedstadsområdet

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og
Vallensbæk

11

Bornholm

Bornholms Regionskommune

Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten

Side 5 af 9 sider

Velkommen til den nye forsvarschef

___________________________________________________________________________
Fredag 1. august tiltræder Forsvarets hidtidige stabschef, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen som ny chef
for Forsvaret, og fra samme dag er han udnævnt til admiral.
Tim Sloth Jørgensen er 56 år og har gjort alsidig tjeneste i Forsvaret og i Forsvarsministeriet, og han har været sektions- og afdelingschef i Forsvarskommandoen, chef for
SOK – og siden 2002 Forsvarets stabschef.
Ved sin udnævnelse udmeldte Tim Sloth Jørgensen, at det for ham er et ønskejob at
lede en organisation med spændende opgaver og engagerede og dygtige medarbejdere her netop på et spændende tidspunkt i Forsvarets udvikling, og han erklærede sig
stolt over og glad for at få lov til at lede denne helt specielle organisation.
Også fra Folk & Forsvar skal der lyde et ”velkommen i stolen” – og held og lykke i
denne overordentlig vigtige funktion. Vi glæder os til et fortsat godt og inspirerende
samarbejde med den nye forsvarschef.

450 soldater er tilfredse med ”at gøre en forskel”!

___________________________________________________________________________
af informationschef Claus Arboe-Rasmussen

Juli har været rigtig ”agurketid” for medierne. Derfor var det ”guf”, da de modtog den protest, som cirka
ti anonyme soldater fra Fenris-kompagniet i Afghanistan sendte af sted til de danske medier - ”de spilder
deres tid og keder sig, fordi der ikke er nogen kamp, de kan deltage i”, lød det fra de utilfredse soldater.
Argumentationen skulle forstås som, at de danske soldater nu havde brugt to måneder og tyve dage til at
olde vagt ud af deres seks måneders
udsendelsestid. Det er ikke noget at
sætte kampsoldater til.
Nødråbet blev hørt af sommertrætte
politikere på Christiansborg, der var
”rystede” og ville ”undersøge sagen”,
og deres reaktion på ”nyheden” kom
på mediernes forsider.
Dementiet blev væk!
Desværre kom dementiet ikke på de
samme avisforsider. Det blev vel
næppe nævnt i ret mange medier.
Talsmanden for konstabelgruppen i
Fenris kompagniet, Benjamin Pedersen udtalte sig ved navns nævnelse på
vegne af de andre ”ikke utilfredse”
120 mand i Fenris kompagniet. Han
gjorde det vel også på vegne af Livgardens Odin kompagni og Stabskompagniet, så stemmen blev faktisk ført
for 450 soldater uden synderlig medieopmærksomhed.
Konstabel Benjamin Pedersen sendte sit dementi ud over Ritzaus, men sommertrætte journalister kunne
ikke se den ”positive” nyhed, at 450 soldater både var stolte over og glade for, at de gør en forskel for
Danmark i Afghanistan. Benjamin Pedersen skrev således:
Artiklerne har primært vakt irritation hos os hernede, fordi de giver de pårørende hjemme i Danmark
det billede, at det er ligegyldige opgaver, vi udfører. Det er det bestemt ikke. Men hvis de pårørende
får det billede, bliver det meget sværere for dem at forstå, hvorfor vi sætter livet på spil. Det handler
også om, at pårørende til dræbte soldater ikke skal tro, at soldaterne er døde forgæves. For det er de
absolut ikke.
Det dementi var faktisk en rigtig god nyhed her i mediernes ”agurketid”.
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Nyt fra omverdenen

___________________________________________________________________________

Styrk Danmarks sikkerhedspolitik
- Vi skylder vores soldater, deres familier og skatteborgerne, at vi i fremtiden udarbejder en strategi, der
indeholder en ”forenet indsats” for opnåelse af realistiske mål, inden vi vælger at sende vores soldater i
krig.
Dette er hovedbudskabet i en kronik i Berlingske Tidende, som major i Flyvevåbnet Jacob Barfoed skrev
den 24. juli 2008.
Udfordringerne i det 21. århundrede kræver en langt mere samtænkt og koordineret sikkerhedspolitisk
indsats på tværs af ministerierne, IGOer, NGOer og den private sektor, end der finder sted i Danmark i
dag. Danmark har derfor behov for at styrke det sikkerhedspolitiske område med en sikkerhedspolitisk
rådgiver som leder af en ny afdeling under Statsministeriet, som kan rådgive statsministeren samt koordinere og orkestrere regeringens sikkerhedspolitik.
Rådgiveren bør være en upolitisk embedsmand – kun derved sikres i længden den nødvendige kontinuitet samt kvaliteten og dybden i rådgivningen.
Alternativet til denne styrkelse af dansk sikkerhedspolitik er i bedste fald spredte ”taktiske” succeser, der
ikke bidrager effektivt til varige sikkerhedspolitiske resultater.
I værste fald bliver det en ideologisk symbolpolitik, der spilder skatteborgernes penge og soldaternes liv
til ingen verdens nytte, skrev major Jacob Barfoed.

SHIRBRIG bør afvikles
Multinational Stand-by High Readiness Brigade (SHIRBRIG) blev oprettet i 1996 og var tænkt som en
indsatsbrigade på højt beredskab, som kunne anvendes til FN indsatser.
Siden har såvel FN’s krav og behov som medlemslandenes muligheder for at afse styrker ændret sig
markant, og organisationens rolle synes udspillet.
Danmark har derfor sammen med Sverige, Norge og Finland besluttet at anbefale, at der træffes beslutning om at afvikle SHIRBRIG. Skulle der ikke kunne opnås enighed om det, er de nordiske medlemslande
enige om under alle omstændigheder at udtræde af samarbejdet.
Det er den fælles opfattelse blandt de nordiske medlemslande, at landenes fortsatte støtte til FN bedre
kan ydes via andre fora.
Blandt aktuelle danske bidrag til FN kan nævnes, at Forsvaret i foråret ledsagede skibe chartret af FN’s
Fødevareprogram til Somalia med nødhjælp, samt at der p.t. er dansk deltagelse i den maritime del af
FN’s mission i Libanon. Herudover bidrager Danmark til en række FN observatørmissioner. Samlet set har
Forsvaret aktuelt ca. 150 personer udsendt i FN tjeneste.

Mindelunden takkede nej til tilskud
Fonden bag Mindelunden i København vil ikke modtage økonomiske tilskud fra politiske partier – og har
på denne baggrund sagt nej-tak til en pengegave fra Dansk Folkeparti.
Mindelunden er hvert år samlingsstedet for mange tusinde besøgende, der mindes dræbte frihedskæmpere fra den tyske besættelse.
Dansk Folkepartis hovedbestyrelse havde besluttet at donere kr. 15.000,00 fra salg af julemærker. Beløbet skulle overrækkes på partiets landsmøde i efteråret til hjælpefonden bag den årlige mindehøjtidelighed den 4. maj og var øremærket til et nyt højttaleranlæg, men bestyrelsen bag fonden har med det
udgangspunkt, at man ikke vil relateres til nogen form for partipolitik, afslået at modtage gaven.

FORSVARSFORLIG 2009 i fokus ...
Folk & Forsvar besluttede ved udarbejdelsen af handleplanen for indsatsområder 2007-2009, at
der tidligt i 2008 skulle iværksættes forarbejder med henblik på at støtte op om forberedelserne til et nyt
forsvarsforlig i 2009. Handleplanen for 2008 indeholder således emneområderne Forsvarsforlig 2009,
Forsvarskommissionen og værnepligtens fastholdelse.
Forarbejdet blev iværksat i starten af 2008 i en særlig projektgruppe. Gruppen refererer til bestyrelsen
og støttes af eksperter på enkeltområder, - herunder medlemmer af Folk & Forsvars nye Advisory Board.
Projektgruppens leder er bestyrelsesmedlem, oberst Karl Erik Nielsen, - ke.nielsen@mail.dk
Status og udmeldinger omkring hele emneområdet vil løbende blive fulgt op på Folk & Forsvars hjemmeside, efterhånden som processen skrider frem.
Har du indlæg eller kommentarer i forsvarsdebatten, så skriv gerne til folkogforsvar@fkfr.dk
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Koncerter i Kastellet

___________________________________________________________________________
Onsdag 6. august 2008 kl. 19.00
- Kastelskoncert v/ Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen
Onsdag 13. august 2008 kl. 19.00
- Kastelskoncert v/ Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Onsdag 20. august 2008 kl. 19.00
- Kastelskoncert v/Hjemmeværnets Musikkorps København
Onsdag 27. august 2008 kl. 19.00
- Kastelskoncert v/ Prinsens Musikkorps

Set i pressen

___________________________________________________________________________

Furesø Kommune siger nej-tak til Værløse
Furesø Kommune vil ikke modtage den nedlagte Flyvestation Værløse. Overdragelsen skulle finde sted
den 1. oktober, men et flertal i byrådet lader sig ikke friste. Det skyldes, at Fredningsnævnet er på vej
med en kendelse, der forhindrer kommunens planer om byggeri i området.
Flyvestation Værløse var i 2005 tænkt som et ”plaster på såret” til den nye kommune. Den oprindelige
Værløse Kommune skulle dengang overtales til en sammenlægning med den gældsplagede Farum Kommune.

Målet må være flere civile til Afghanistan

Ritzau

Den nye forsvarschef, admiral Tim Sloth Jørgensen mener, at private firmaer og ansatte i ministerier og
styrelser må være aktive i genopbygningsarbejdet i den afghanske helmandprovins, for at den militære
indsats har et formål. Det skriver Politiken.
”Reelt er det i dag et stort sort hul – et slags missing link – mellem de militære operationer og det klassiske udviklingsarbejde. Derfor er det nødvendigt med samtænkning af krudt, kugler, skoler og udvikling.
Flere eksperter bakker op om ideen, men formanden for Forsvarsudvalget, Christian Thoning (V), understreger, at ingen skal tvinges til Afghanistan. ”De soldater, vi har sendt derned, indgår en kontrakt af
frivillighedens vej, og det samme må gælde her”, mener han.

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
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Bilag 1
til nyhedsbrev august 2008

Vi støtter Forsvarschefen
Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen:

Folk & Forsvar bakker fuldt op om forsvarschefen, admiral Tim Sloth Jørgensens udtalelser vedrørende en samlet dansk indsats i Afghanistan.
Folk & Forsvar har i organisationens vision fremhævet vigtigheden af, at den
enkelte føler sit medansvar for at løfte samfundets opgaver.
I vores udsendte pressemeddelelse i forbindelse med Forsvarskommissionens
opstart fremhæver vi vigtigheden af sammentænkning af den militære og
civile indsats, hvilket også var hovedtemaet på vores sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg 17. maj i år.
Forsvarschefens forslag om, at danske virksomheder med deres faglige ekspertise støtter genopbygningen af Afghanistan, vil være et meget vigtigt fremskridt. Den militære indsats har været værdifuld, og samtidig har CIMIC bidraget på bedste vis og opnået meget flotte resultater. Men Afghanistan skal stå
på egne ben, når vi forlader det. Derfor skal hele landet fra statsadministration, infrastruktur og virksomheder opbygges i en sådan grad, at landets evne til
fortsat selvstændig udvikling er mulig.
Danske virksomheders bidrag til denne opbygning vil være meget vigtig.
Danmark gør i forhold til vores størrelse i forvejen en stor indsats i Afghanistan
og det har desværre også medført faldne soldater.
Succes i den enkelte mission måles alene på den tilstand, landet er i, når vi
som nation i en international organisation forlader det.
Folk & Forsvar støtter, at dansk indsats i Afghanistan og eventuel kommende
missioner kræver en endnu større civil indsats.
Folk & Forsvar finder, at danske erhvervsvirksomheder allerede på mange områder bidrager ved at stille personale til rådighed og derved generelt bakker
missionerne op.
Samtidig finder Folk & Forsvar, at en lang række virksomheder har en faglig
ekspertise, der vil være særdeles værdifuld i opbygningen af Afghanistan, og
som bør stilles til rådighed for, at vi som nation har ydet en samlet og fuldbyrdet indsats.
Pressemeddelelsen er udsendt 01.08.2008

Danske Soldaterforeningers Landsraad D Nyhedsbrevet Vedetten
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