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Danmarks største forsvars-, beredskabs- og 
sikkerhedspolitiske organisation - siden 1975

Som Danmarks største forsvars- og sikkerhedspolitiske 
forening, arbejder Folk & Sikkerhed for, at Danmark skal 
have et stærkt forsvar, beredskab og politi for at fremme 
fred og sikkerhed herhjemme som i verden.

Hvor cybersikker 
er Danmark, når 
det kommer til 
stykket?



LEDER

Af Peter Michael Andersen
Formand, Folk & Sikkerhed

I juli 2018 drog Forsvars-
ministeren til NATO-topmøde 
med et relativt nyt dansk 
forsvarsforlig under armen. Et 
forsvarsforlig, der på mange 
måder var anerkendelses-
værdigt og absolut et skridt 
i den rigtige retning den 
sikkerhedspolitiske situation 
taget i betragtning. Godt 
forberedt, grundigt og solidt 
politisk arbejde. Og politikere, 
som alle var deres ansvar 
bevidst. Realpolitik, når det 
er bedst – indenfor det på 
daværende tidspunkt muliges 
kunst.

Men det forsvarsforlig, som 
Forsvarsministeren havde 
under armen på vej til NATO-
topmødet, lå også meget langt 
fra, hvad NATO og Danmarks 
allierede i NATO havde ønsket 
og forventet sig fra Danmark. 
Det var bl.a. milevidt fra 
den 2%-målsætning, som 
alle NATO-lande – inklusive 
Danmark – havde forpligtet sig 
til blot 3½ år forinden.

Danmark ville utvivlsomt blive 
udsat for kritik. Det vidste 
Forsvarsministeren godt, så 
som kompensation fik man 
produceret en video, der skulle 
illustrere Danmarks bidrag til 
NATO. Det var en god video. 
Men det var også en video, som 
med al tydelighed illustrerede, 
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Højt spil!?

at vi – Danmark – godt vidste, 
at forsvarsforliget ikke var godt 
nok. Danmark spillede højt spil 
efter devisen: ”Går den, så går 
den”.

“Et forsvarsforlig bør 
ikke være designet til at 

tilfredsstille éns politiske 
alliancepartnere.”

Det gik lige akkurat – denne 
gang – men kun i det politiske 
spil. Et forsvarsforlig bør 
imidlertid ikke være designet 
til at tilfredsstille éns politiske 
alliancepartnere nationalt og 
internationalt. Et forsvarsforlig 
bør være et spejlbillede af 
den sikkerhedsmæssige 
virkelighed.

DANMARK KAN VÆRE STOLT
Lad det være sagt med det 
samme: Danmark har intet – 
overhovedet intet at skamme 
sig over, når det kommer 
til bidrag til NATO og andre 
operationer. Vi stiller stort set 
altid op – også til de hårde 
missioner. Og vi stiller op med 
veluddannede, velmotiverede 
og veltrænede folk, som vi 
alle kan være stolte af, og som 
kan løse alle opgaver på lige 
fod med vores allierede – ofte 
bedre.

Men lad det også være sagt, 
at forsvarsforliget er og 
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LEDER

sikkerhedspolitiske situation 
taget i betragtning. For få 
kapaciteter, for få soldater, for 
lidt materiel. For sent - for lidt - 
og for langsomt.

RUSLANDS INDBLANDING
I 2004/2005 afskaffede man 
i ét hug hele mobiliserings-
forsvaret. Grundlaget var klart: 
Man kunne ikke se nogen som 
helst konventionel trussel imod 
Danmark indenfor overskuelig 
tidshorisont, så det gav rigtig 
god mening.

To-tre år senere påbegyndte 
Rusland imidlertid en massiv 
genopbygning af landets 
militære styrker. Tre-fire år 
efter intervenerede Rusland 
i Georgien. Mindre end ti år  
senere annekterede Rusland 
Krim og blev involveret i 
konflikten i Østukraine. 
Sidenhen er Rusland 
begyndt at opbygge militære 
kapaciteter i Arktis, som 
er dansk interesseområde. 
Rusland har herudover knyttet 
tætte bånd til Kina og Tyrkiet – 
sidstnævnte en stat, som er én 
af NATO’s stærkeste allierede. 
Og ydermere udviser Rusland 
en aggressivitet i cyberspace, 
som aldrig er set lige. Hvordan 
BREXIT-afstemningen og det 
amerikanske præsidentvalg 
var faldet ud uden russisk 
indblanden, er der ingen, der 

nogensinde finder ud af. Men 
hvad vi ved er, at:

• Rusland VAR involveret 
og forsøgte at påvirke 
kampagnerne

• Begge kampagner var et 
”close race”.

Til slut optræder Rusland med 
en selvsikkerhed og arrogance 
på den internationale scene 
med stigende indflydelse 
overalt.

På nuværende tidspunkt 
står det lysende klart, at 
den helt grundlæggende 
præmis for afskaffelsen 
af mobiliseringsforsvaret i 
2004/2005, har vist sig forkert. 
Og det står lige så lysende 
klart, at den sikkerhedspolitiske 
situation globalt, regionalt og 
lokalt i dag er helt usikker og 
lige så uforudsigelig. Ingen kan 
forudse, hvordan verden ser ud 
i morgen.

I en sådan situation er der 
én ting at gøre: Håbe på det 
bedste, men forberede sig på 
det værste. Det har Norge, 
Sverige, Finland, Baltikum, 
Polen, Tyskland m.fl. lande 
indset – blot ikke Danmark – 
endnu.

UFORUDSIGELIG SITUATION
Folk & Sikkerhed argumenterer 
ikke for indførelse af et 
mobiliseringsforsvar igen nu 
og her. Men vi argumenterer 
for, at den sikkerhedspolitiske 
situation er så uforudsigelig, 
at vi ikke helt kan udelukke 
en konventionel trussel 
imod dansk territorium eller 
dansk nærområde indenfor 
overskuelig tidshorisont. Og vi 
argumenterer for, at det bør vi 
være beredt på. Det er vi ikke nu. 
Det indeholder forsvarsforliget 
intet om. Vi bør derfor gøre os 
overvejelser om, hvorledes vi 
meget hurtigt kan iværksætte 
en styrkeopbygning, hvis 
situationen skulle tilsige dette. 
Dette kræver som minimum, at 
man har de fornødne strukturer 
af officerer og befalingsmænd 
til at kunne uddanne nye 
soldater. Og det kræver, at man 
har gjort sig nogle overvejelser 
omkring anskaffelse af materiel 
m.v., hvis det skulle blive 
nødvendigt.

Derfor anbefaler Folk & 
Sikkerhed, at vi genbesøger 
forsvarsforliget 2018 – 2023 - 
nu. Forliget er godt og absolut 
et skridt i den rigtige retning. 
Men det er ikke tilstrækkeligt, 
den sikkerhedsmæssige 
virkelighed, vi befinder os i, 
taget i betragtning. 

INVITATION TIL ÅRSMØDE 2019

Årsmødet bliver holdt torsdag den 11. april 2019 kl. 10:00 
på Ryes Kaserne, Treldevej 110, 7000 Fredericia i Auditorie Øst.

Program samt øvrige informationer om årsmødet kan findes på 
Folk & Sikkerheds hjemmeside, www.folkogsikkerhed.dk, i begyndelsen af april.

Til årsmødet vil der blive afholdt et spændende foredrag samt servering af frokost.
Forslag til årsmødet skal senest være tilsendt sekretariatet den 11. marts 2019.

Vi glæder os til at se jer.



Klimaforandringer og sik-
kerhed hænger uhjælpeligt 
sammen, og den globale op-
varmning i Arktis har allerede 
nu banet vej for vores næste 
store geopolitiske arena. Men 
hvor vi ser et massivt russisk 
engagement i regionen, så ser 
vi kun manglende forpligti-
gelser fra den vestlige verden, 
når det kommer til at markere 
vores interesser i regionen.

Den gradvise opvarmning 
af Nordpolen har på få årtier 
været skyld i en massiv afsmelt-
ning af havisen. Herigennem 
har vi ikke kun oplevet massive 
miljømæssige konsekvens-
er, vi har også måttet erkende 
en ny geopolitisk virkelighed i 
regionen. Afsmeltningen har 
nemlig for alvor åbnet nordpas-
sagen for kommerciel skibsfart, 
mens mulighederne for fiskeri 
og råstofudvinding løbende 
forbedres i de respektive øko- 
nomiske zoner.

Denne udvikling og de øgede 
økonomiske interesser har 
skabt et massivt fokus på re-
gionen for de arktiske nationer, 
og den brede omverden ser nu 
muligheder for en genvej mel-
lem Europa og Asien. Men på 
trods af voksende interesser ser 
vi ikke et vestligt match til det 
russiske engagement i det høje 
nord.

Af Alexander Borum
Senior Partner    
Huginn Advisory Group 

EN BEFÆSTET MOTOR(SØ)VEJ
For den civile skibsfart fremstår 
en nordlig rute til og fra Asien 
som et attraktivt alternativ til 
Suez kanalen og de piratfyld-
te farvande i det geografiske 
syd. Effektiv skibsfart i nord 
kræver dog massive infrastruk-
turinvesteringer, og her står 
det klart, at vestlige magter på  
ingen måde har kunne følge 
med den russiske evne til at 
omdirigere midler til at etablere 
en trans-polar motorsøvej.

Med en håndfuld atomdrevne 
og et halvt-hundrede konven-
tionelle isbrydere, et komplekst 
netværk af observationsstatio-
ner, satellitter og redningssta-
tioner, samt den isfrie havn i 
Murmansk står det klart, at der 
kun vil være et reelt valg for en 
rute over nordpolen, nemlig ig-
ennem russiske farvande.

Canada, som ellers kunne have 
budt på en alternativ rute, har 
ganske enkelt ikke mulighed 
for at matche det russiske en-
gagement, og har lidt under 
sværere miljømæssige forhold, 
manglende indlandsinfrastruk-
tur og finansieringsproblemer. 
Ganske enkelt har Rusland 
været villig til at gennemføre 
de langsigtede investeringer, 
som vil gøre skibsfart igennem 
ruten rentabel henover de 
næste 10-20 år.

Militært har det russiske en-
gagement i regionen været un-
der en kontinuerlig transforma-
tion igennem de sidste år. Hvor 
Arktis før var splittet imellem 
fire af Ruslands fem militær- 
distrikter, så står det russiske 
fokus på regionen nu soleklart 
i det nyoprettede Norddistrikt. 

Med udgangspunkt i Nord-
flåden, oprustes distriktet nu 
markant indenfor en række 
områder. Udover en udvidelse 
af distriktets luft og flådekapac-
iteter, ser vi etableringen af et 
tæt netværk af militære instal-
lationer, særligt på distriktets 
tre fremskudte øgrupper; Franz 
Josefs Land, Severnaya Zem-
lya og Novosibirskiye Ostrova. 
Her finder vi nu, ganske som på 
fastlandets kyststrækning, en 
lang række nye eller genåbnede  
flyvestationer, garnisoner, MA-
SINT installationer og flådebas-
er, samt et komplekst netværk 
af A2AD kapaciteter.

For få måneder siden testede 
Norddistriktet K-300P Bastion-P 
systemet (NATO: Stooge) og 

RUSLAND

USS Harry S. Truman vil 
være et kærkomment syn 
i Nordatlanten © Navy.mil

Smeltet is og 
russiske bastioner
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dens supersoniske P-800 Oniks 
(NATO: Strobile) anti-skibs kryd-
sermissil under arktiske forhold, 
og med en veludført test står 
det klart, at den russiske A2AD 
boble i nord dækker både til 
havs og i luften.

Indsættelsen af Bastion batteri-
er i regionen er en cementering 
af den russiske overbevisning 
om, at de på trods af et, efter for-
holdene, særdeles godt region-
alt samarbejde i Arktisk Råd, i 
fremtiden vil blive konfronteret 
af vestlige magter indenfor nor-
distriktets ansvarsområde.

Rusland forudser nemlig en 
geopolitisk fremtid, hvor der 
mellem øst og vest vil begynde 
et nyt great game over globale 
ressourcer. For Rusland betyder 
dette mulige konfrontationer 
omkring deres ressource- 
udvinding og klare forsøg på at 
begrænse den russiske kontrol 
over Den Nordlige Søvej. Men 
ser man på det vestlige en-
gagement i regionen, så kunne 
der godt sås tvivl om, hvorvidt 
Arktis ikke i fremtiden, de facto, 
vil være kronen på det russiske 
moderland.

DEN FORTRÆNGTE REGION
Mens de vestlige interesser i 
Arktis kan have svært ved at 
måle sig med det store poten-
tiale, der findes i russiske far-
vande, så er regionen stadigvæk 
af en enorm vigtighed. Særligt 
for Canada, Danmark, Norge 
og USA som alle, ganske som 
Rusland, ønsker at gøre krav på 
en større andel af Arktis.

“Ser man ud over det 
arktiske landskab, så er 

det svært at få øje på 
markante investeringer 

imellem NATO-partnerne 
i nord. “

Desværre har vi, som pendant 
til Rusland, ikke formået at bi-
bringe samme høje engage-
ment til regionen. Tværtimod 
har den generelle vestlige hold-
ning længe været lunken og 
tilbageholdende, især fra fors-
varspolitisk side med slet skjult 
håb om, at Arktisk Råd nok skal 
klare skærene.

Ser man ud over det arktiske 
landskab, så er det svært at få 
øje på markante investering-
er imellem NATO-partnerne 
i nord. Tværtimod byder det 
typiske forsvarsbillede kun på 
slidte levn fra Den Kolde Krig, 
med begrænsede kapaciteter 
når det kommer til maritime 
operationer med dertilhørende 
flystøtte i de isfyldte farvande. 
Fremskudte patruljebaser og 
garnisoner er yderligere en 
mangelvare i regionen, og på 
trods af et større fokus på trop-
petilstedeværelse i nord, så er 
det nuværende styrkeniveau 
kun symbolsk. På et område 
står vesten dog godt, og det 
er indenfor SIGINT, SATINT og 
MASINT, hvor blandt andet 
NORAD-samarbejdet og det 
Canadiske Polar Epsilon pro-
gram allerede nu står stærkt.

Bestemt, så bør vi søge et kon-
struktivt samarbejde omkring 
Arktis. Men ser man nærmere 
på magtbalancen i regionen, så 
Danmark bør tage en markant 
og måske naturlig stilling som 

falder tanken let på det kend-
te udtryk: “Might makes right.” 
Fortsætter vi med at neglige-
re Arktis, kan vi ganske simpelt 
ikke formå at afbalancere en 
fælles og holdbar politik over-
for Rusland. En særlig udford- 
ring her er manglen på leder-
skab i vesten, og det er her, at 
Danmark bør tage en markant 
og måske naturlig stilling som 
foregangsland indenfor stabi-
litet, bæredygtighed og samar-
bejde i Arktis.

KONGE ELLER EFTERFØLGER?
Danmark er unik i Arktiske sam-
menhæng, idet vi igennem 
vores EU, NATO og NORDEF-
CO medlemskaber står som 
et naturligt knudepunkt for 
Arktiske interesser. Samtidigt 
gør vores ambitiøse krav på 
ca. 900.000 km2 af Nordpolen, 
gennem UNCLOS, os til en frem- 
trædende interessent i re-
gionen. Yderligere er Danmark 
kendt for sin ofte kritiske, men 
stadigvæk konstruktive, tilgang 
til Rusland samt en villighed til 
at påtage sig et utroligt proak-
tivt internationalt engagement. 
Samlet, så har Danmark en 
unik chance for at påtage sig 
en lederrolle i regionen, hvor 
small state fleksibiliteten, styr-
ket af stærke alliancepartne-
re, kan vise sig at være et godt 
modstykke til et frembrusende 
Rusland.

Naturligvis skal vores primære 
fokus være på at fortsætte det 
gode samarbejde med Rusland. 
Men et sådant samarbejde kan 
dog kun finde sted under afba- 
lancerede forhold. Rusland har 
allerede nu bevist, at det kan 
agere effektivt mod vestlige 
interesser i regionen, alt imens 
er det vestlige modsvar tidlig-
ere blevet kritiseret for at være 
mangelfuldt og trægt. 

Ganske simpelt så er både vi og 
vores partnere nødt til at ind-
hente Rusland, når det kommer

Fortsættes på næste side
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til det regionale engagement 
i Nordatlanten. Især fra dansk 
side er vi nødt til at tage vores 
ansvar alvorligt, både for at 
kunne opretholde vores su-
verænitetshåndhævelse, men 
også for at kunne præge en 
positiv og stabil udvikling i re-
gionen. 

TID TIL ET VENDEPUNKT
Ser vi på vores nøglepartnere 
står det klart, at der er et vok-
sende fokus på at få Nordatlant-
en tilbage i NATO. I forbindelse 
med Trident Juncture øvelsen 
i Norge vil en Amerikansk Car-
rier Strike Group, ledet af Han-
garskibet USS Harry S. Truman, 
gennemføre en patrulje af det 
såkaldte GIUK Gap, et strategisk 
knudepunkt for trafik ind og ud

af Nordatlanten. Et show of 
force i denne størrelsesorden 
er det første i næsten 30 år, og 
med genoprettelsen af 2nd 
Fleet i Norfolk er både Nordat-
lanten og Arktis tilbage på kor-
tet i Pentagon.

Fra dansk side står det klart, at 
på trods af tidligere tiltag for at 
øge den Arktiske rolle i dansk 
forsvars- og sikkerhedspolitik, 
så mangler der også her et sub-
stantielt forsvarsmæssigt løft. 
Sammenlægningen af kom-
mandostrukturen for Grønland 
og Færøerne i Arktisk Komman-
do har været et godt skridt på 
vejen, og den aktive internatio-
nale deltagelse i landmilitære 
øvelser under hårde arktiske 
forhold giver brugbar eksper-
tise fremadrettet. Men vi må 
erkende en begrænsning i, at 
kun inspektionsskibe af Thetis-

og Knud Rasmussen-klassen 
kan operere effektivt i de is-
fyldte farvande, samt at evt. 
suverænitetshævdelse i luften 
over Grønland ikke vil møde 
en nævneværdig forbedring i 
skiftet fra F-16 til F-35, da begge 
er enkeltmotors fly, som lider 
under begrænset rækkevidde 
og payload. Med et forsvarsforlig 
på bordet for 2018-2023 står det 
klart, at det markante løft i Ark-
tis udebliver i denne omgang, 
men det er vigtigt, at vi allere-
de nu for alvor overvejer, hvilken 
rolle Danmark skal spille i det 
høje nord. Skal vi for fremtiden 
påtage os en proaktiv lederrolle 
i regionen, eller skal vi skubbe 
ansvaret over på vores allierede 
og håbe på, at de og ikke os, kan 
sikre kongerigets suverænitet 
mod nord?

Fortsættelse 

T-80 BVMer med opgraderede gasturbine 
motorer opererer allerede nu effektivt ved 
brigader i Norddistriktet © Inforeactor.ru

RUSLAND
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DEBAT

Af Nauja Lynge, forfatter, foredragsholder 
og blogger på Jyllands Posten.

Vil efterretningstjenesten dele, 
hvis det kunne gavne din 
virksomhed?

“For hvad nu hvis 
effterretningstjenesten 

ved noget om din 
virksomhed, som kan 

gavne både dig og 
andre at få indsigt i.”

Hvordan kan private og 
offentlige institutioner arbejde 
sammen om truslen mod 
cyber? Det blev der åbnet op  
for,  da “Folk & Sikkerhed” i  
august havde æren af 
at arrangere en  høring 
i Folketinget om  cyber- 
sikkerhed.

Cybertruslen er en af de 
største sikkerhedspolitiske 
risici, vi står overfor i nyere tid. 
Regeringen vil investere 1, 5 
mia. kroner i Danmarks cyber- 
og informationssikkerhed og 
har givet sit bud på, hvordan 
Danmark skal beskyttes 
mod cybertrusler med en ny 
national strategi for cyber- og 
informationssikkerhed.

Forsvarsudvalget var vært 
for en høring om den 
nationale cyberstrategi på 
Christiansborg. Høringen, 
som var arrangeret af “Folk & 
Sikkerhed”, indeholdt både 
enighed og nytænkning. Ikke 
mindst var paneldeltagerne 
meget mere debatlystne 
,end man kunne forvente, 
når det handler om noget så 
hemmeligt som sikkerhed.

Forsvarsudvalget, og et særligt 
udpeget ekspertpanel, pegede 
på vidensdeling som en del af 
løsningen. Der var bred enighed 
om, at ansvaret for Danmarks 
cybersikkerhed ikke er et 
område, der kun bør varetages 
af Forsvarets Efterretnings-
tjeneste.

Center for Cybersikkerhed 
blev oprettet i 2012 som en del 
af Forsvarets Efterretnings-
tjeneste (FE). Ideen var at 
samle kompetencerne inden 
for cybersikkerhed i et center 
under Forsvarsministeriet. Men 
om en sådan placering ved 
Forsvarets Efterretningstjenste

skaber de ønskede 
synergieffekter har været 
heftigt diskuteret. Der var 
bred enighed om, at små og 
mellemstore virksomheder, 
som det danske erhvervsliv 
hovedsageligt består af, 
vil være bedre stillet med 
vidensdeling indenfor 
cybersikkerhed. For hvad nu 
hvis efterretningstjenesten 
ved noget om din virksomhed, 
som kan gavne både dig og 
andre at få indsigt i. 

I dag er det udelukkende 
Center for Cybersikkerheds 
opgave at gå ind i en sag. ”Og 
det er ikke nok”, lød det mere 
eller mindre enstemmigt 
under debatten. Der var også 
bred enighed om at Forsvarets 
Efterretningstjeneste fortsat 
skal spille en rolle. Men der var 
også lige så stor enighed om, 
at én myndighed ikke kan løse 
opgaven alene. Den foreløbige 
konklusion på høringen er 
derfor, at der er brug for et 
mere overordnet råd, hvor man 
kan udveksle erfaringer.

Under høringen blev den 
nationale cyberstrategis løs-
ninger og handlinger, som skal 
gøre Danmark mere robust og 
i stand til at forudse, bekæmpe 
og imødegå angreb, debatteret.
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Sikkerhedspolitisk konference 
på Christiansborg

INVITATION

Med Anna Libak og Peter Viggo Jakobsen

Torsdag den 29. november 2018 kl. 10.00-14.30

10.00: Velkomst ved Peter M. Andersen, formand for Folk & Sikkerhed

10.10: Formanden for Forsvarsudvalget, Naser Khader (K)

Den sikkerhedspolitiske situation

10.20: Hans Mouritzen, seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier

10.35: Peter Viggo Jakobsen, Ph.d., lektor, SDU og Forsvarsakademiet

10.50: Kristian Søby Kristensen, vicecenterleder og seniorforsker, Center 
           for Militære Studier, KU

11.05: Anna Libak, journalist og ruslandskender

11.20: Debatpanel om den nye verdensorden med ovennævnte personer

12.00: Frokost i lobbyen fra Meyers køkken

Forsvarsforliget

13.00: Analyse af forsvarsforliget af Jeppe Plenge Trautner, Ph.d. og forsker 
           ved Forsvarsakademiet

13.30: Debat med de forsvarspolitiske ordførere om forsvarsforliget og den 
           nye verdensorden

14.30: Afslutning

14.35: Vin og snacks i lobbyen

Praktiske oplysninger 
Tilmelding senest den 20. november via link 

https://sikkerhedspolitiskkonference.nemtilmeld.dk/1/

Ved ankomst til Christiansborg skal man ind via besøgsindgangen, 
hvor der er sikkerhedskontrol - kom derfor i god tid.
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Konferencen sætter fokus på forsvarsfor-
liget, den nye verdensorden og alliance-
dannelse, hvor det europæiske forsvars-
samarbejde og NATO-samarbejdet bliver 
debatteret. Hvordan kan Danmark bedst 
muligt ruste sig til at imødekomme ten-
denserne med det nye forsvarsforlig? Har 
vi nok militært materiel og det fornødne 
mandskab? 

Tegner der sig dystre perspektiver for den 
nye verdensorden? Indgår vi i de nødven-
dige alliancer, og har forligskredsen afsat 
nok ressourcer til at kunne opretholde 
Danmarks sikkerhed? 

Konforencen er sponsoreret af Cubic.

Danmarks forsvarsforlig og den nye 
verdens(u)orden

Cubic er en førende global leverandør 
af træningsløsninger til allierede land-,  
flåde- og luftstyrker. Ud over Cubics 
mangeårige støtte til den danske hær 
har Cubic udviklet en vision (PLAN DAN-
MARK) om et instrumenteret militært 
træningsmiljø baseret på P5 Combat 
Training System. 

Det er allerede integreret i alle NATO’s 
F-35'er. Cubic har indgået partnerskab 
med IFAD TS i Odense og Haderslev 
Kommune for at realisere en fælles vi-
sion for et avanceret instrumenteret 
Nordsø-træningsområde, som en dag 
kan udvikle sig til et center for NATO’s 
luftøvelser. 
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CYBERSIKKERHED

Af Kirsten Glennung, Cand. Ling. Merc, 
EU Korrespondent, Folk & Sikkerhed

Skønt Brexit forhandlingerne 
løb med det meste af op-
mærksomheden, blev der på 
det forgangne EU-topmøde i 
Bruxelles (17.-18. oktober) også 
diskuteret cybersikkerhed i 
Europa.

Tidligere på måneden ud-
viste Holland fire russiske ef-
terretningsagenter efter, at 
de i foråret forsøgte at hacke 
Organisationen for Forbud 
mod Kemiske Våben (OPCW). 
Angrebet på OPWC, der har 
hovedsæde i Haag, kom dog 
næppe bagpå nogen. Organi- 
sationen står nemlig for eft-
erforskningen af nervegiftan-
grebet på den tidligere russiske 
spion, Sergei Skripal, og hans 
datter, som fandt sted i Salis-
bury tilbage i marts.

Med sagen fra Haag klart in 
mente, opfordrede EU's stats- 
og regeringschefer på det for-
gangne topmøde til at styrke 
EU's modstandsdygtighed 
mod cybertrusler. De opfor-
drede til hurtigst muligt at im-
plementere tidligere vedtagne 
foranstaltninger til bekæm-
pelse af illegal og ondsindet 
cyberaktivitet, samt til at tilve-
jebringe de nødvendige res-
sourcer til at kunne modstå 
de nye udfordringer, der følger 

med samfundets teknologiske 
udvikling.

SIKKERHEDEN SKAL STYRKES
OPCW-sagen i Holland er langt 
fra det eneste cyberangreb, 
som den russiske militærefter-
retningstjeneste er klandret for 
at stå bag i den senere tid. En-
heden anklages blandt andet 
også for hackerangreb på efter-
forskningen af det forulykkede 
Malaysia Airlines fly, der blev 
skudt ned over ukrainsk terri-
torium kontrolleret af de rus-
sisk-støttede oprørere samt 
angreb mod det internationale 
anti-doping forbund og mod 
USA's demokratiske parti.

“Kan EU modstå even-
tuelle hacerangreb og 

desinformationskampag-
ner fra udenforstående 

aktører?”

Rådet understregede derfor 
også vigtigheden af at styrke 
cybersikkerheden forud for Eu-
ropaparlamentsvalget i maj, for 
bedst muligt at kunne modstå 
eventuelle hackerangreb og 
desinformationskampagner 
fra udenforstående aktører. 
Rådet ligger på nuværende 
tidspunkt i forhandlinger med 
Europaparlamentet om cyber-

sikkerheds forordningen og har 
i den forbindelse foreslået en 
opgradering af det nuværen-
de agentur for Net- og Infor-
mationssikkerhed. Agenturet 
skulle ophøjes til et permanent 
agentur for cybersikkerhed 
med ansvar for tilrettelæggelse 
af regelmæssige cybersikker-
hedsøvelser på EU-plan.

ET SANKTIONSREGIME?
Derudover har en gruppe af 
EU-lande, heriblandt Frank-
rig, Storbritannien og Holland, 
fremsat forslag om at etablere 
et økonomisk sanktionsregime, 
og dermed gøre det muligt at 
ramme lande, der benytter sig 
af hackerangreb. Dette forslag 
er imidlertid blevet mødt med 
modvilje fra Italien, der men-
er at landets virksomheder al-
lerede lider skade under EU's 
nuværende sanktioner mod 
Rusland. Andre lande, inklusiv 
Sverige, har forslået at indføre 
et mere gradvist svar, der in-
deholder brugen af en række 
andre midler før indførelse af 
sanktioner. 

Kirsten Glennung er alumne 
fra Europakollegiet og bor i 
Bruxelles.

EU: Tid til at 
opgradere den interne 
cybersikkerhed
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INVITATION

Foto: Thomas Køser

Traditionen tro løber Folk & Sikkerhed det nye år i gang med en nytårsgudstje-
neste til ære for veteranerne i Danmark i Kastelskirken, København. Det vil i den 
forbindelse være os en stor fornøjelse at se så mange af foreningens medlemmer 
og medlemsorganisationer til gudstjenesten og den efterfølgende reception. Her 
vil der være mulighed for at ønske hinanden et godt nytår og høre om 
Folk & Sikkerheds aktiviteter for det kommende år.

Gudstjenesten finder sted lørdag den 5. januar 2019 kl. 13.30 med efterfølgende 
reception i spisesalen samt tale ved dette års taler.

Af hensyn til den videre planlægning beder vi deltagere tilmelde sig arrange-
mentet senest onsdag den 2. januar på kontakt@folkogsikkerhed.dk.

Program
13.30 – 14.15     Nytårsgudstjeneste ved Hærprovst Thomas H. Beck. 
14.15 – 14.25     Fælles afgang fra kirken og opstilling foran Monumentet.
14.25 – 14.45    Kranselægning, Monumentet for Danmarks Internationale Indsats.
14.45 – 14.55    Reception og velkomst ved formand Peter M. Andersen.
14.55 – 15.15      Tale ved generalløjtnant Max A.L.T. Nielsen, viceforsvarschef (TBC)
15.15 – 16.15       Socialt samvær

Vel mødt.

Med venlig hilsen
Peter M. Andersen Advokat (H)
Oberstløjtnant-R Formand Folk & Sikkerhed

Invitation til Nytårsgudstjeneste 
til ære for Danmarks veteraner 

i Kastelskirken 5. januar 2019
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CYBERSPACE

Af Alexander Lindholdt, 
Medlem, Folk & Sikkerhed Ungdom

”Det danske samfund er et 
af de mest digitaliserede i 
verden. Men har sikkerheden 
indenfor den kritiske infras-
truktur udviklet sig i takt med 
de sikkerhedspolitiske udfor-
dringer indenfor cybercrime?”

Sådan lød optakten til den sik-
kerhedspolitiske konference 
på Københavns Professions- 
højskole. Omdrejningspunk-
tet for dagen var et af de mest 
højaktuelle emner indenfor 
forsvars- og sikkerhedspolitik 
lige nu; cybertruslen. Udgangs- 
punktet for konferencen var at 
sætte fokus på kritisk infras-
truktur set i lyset af cybercrime. 
Unge mennesker, studerende 
og landets uddannelsesinsti-
tutioner var den primære mål-
gruppe for arrangementet.

DE AKTUELLE TRUSLER
Der blev stillet skarpt på, hvor-
dan man som borger kan ruste 
sig bedre til at imødekomme 
den trussel, der så ofte er omdi-
skuteret i medierne. Herunder, 
hvad de aktuelle trusler er, og 
hvordan disse har betydning 
for fremtiden? Dette kom i 
forlængelse af høringen på 
Christiansborg d. 18/9 hvor 
både politikere, industrien og 
erhvervslivet var inviteret til at 
debattere Den Nationale Cy-
berstrategi. Der var blandt an-
det enighed fra ekspertpanelet 
om, at debatten om cybersik-
kerhed bør og skal bringes ud 

Kritisk infrastruktur og 
trusler i cyberspace

til samfundet. Eftersom ung-
dommen mere og mere bliv-
er underlagt ny teknologi, er 
det bestemt også et emne, 
som kommer til at berøre dem 
på længere sigt, og dette var  
grundlaget for konferencen.

Dagens ekspertpanel havde 
derfor til formål at debattere 
og belyse de udfordringer, vi 
som samfund står overfor, når 
vi opererer med cybersikker-
hed. I panelet var bl.a. folk fra 
IT-branchen herunder Mette 
Nikander (Direktør for C-CURE), 
Martin Buch Jensen (offentlig 
digitalisering, sikkerheds- og 
sundheds-IT-ekspert), Martin 
Lidegaard fra Radikale Venstre 
(tidl. Udenrigsminister), Karen 
Lund fra Københavns Universi-
tet og Kim Aarenstrup fra Fort 
Consult (tidl. Chef for Rigspoliti-
ets Nationale Cybercrime Cen-
ter).

Med en flot velkomst af for-
manden for Folk & Sikkerhed 
Ungdom, Christoffer Sutton, 
gik ordet videre til Anders 
Ladekarl (Generalsekretær for 
Dansk Røde Kors).

KONFLIKTER I CYPERSPACE
Anders havde i sit oplæg fokus 
på, hvordan sociale medier 
til dels kan optrappe interna-
tionale kriser/konflikter. Han 
kom med flere eksempler på, 
hvorledes diverse gruppering-
er har benyttet sig af Facebook 

efter at være blevet nægtet of-
fentligt at holde prædikener til 
befolkningen. Det er kommu-
nikationsplatforme som Face-
book og andre sociale medier, 
der bliver benyttet, og her blev 
der lagt billeder op af døde 
mennesker, der skulle frem-
stille de grusomheder en re-
ligiøs bevægelse praktiserede. 
Facebook havde derefter taget 
hånd om det og slettet indhol-
det.

”Eksisterende konflikter, und- 
ertrykkelse af minoriteter og 
humanitære kriser kan tændes 
eller eskaleres gennem digitale 
medier. Cyberspace er derfor 
en ny dimension på krig, kon- 
flikt og kriser, der øger kom-
pleksiteten af allerede meget 
komplekse krisesituationer. De 
heraf afledte humanitære kon-
sekvenser stiger i eksponentiel 
takt med, at vores liv flyttes over 
i cyberspace, fordi potentialet 
for at kommunikere til mange, 
meget hurtigt er så enormt. 
Samtidig er muligheden for at 
afgøre om noget er sandt eller 
falsk meget vanskeligt,” for- 
klarede Anders.

Et andet eksempel på hvordan 
fake news og sociale medier 
kan påvirke i en internation-
al krise er da Bashar Al Assad 
tilbage i april 2018 blev besky-
ldt for at have brugt giftgasser 
mod civilbefolkningen i Syrien. 
Det var i starten uklart, hvorvidt 
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der rent faktisk blev anvendt 
giftgasser, og den syriske og 
russiske regering påstår selv, at 
der er tale om fake news.

Anders beretter: ”Ifølge rus-
serne har Storbritannien givet  
organisationen De Hvide 
Hjelme besked på at iscene- 
sætte det kemiske angreb i 
Douma. Den 11. april nedlæg-
ger Rusland veto i FNs sikker-
hedsråd mod iværksættelsen 
af en undersøgelse om brugen 
af kemiske våben. Vestlige allie-
rede påstår, at der er anvendt 
giftgasser, og på den baggr-
und indleder og gennemfører 
USA, UK og Frankrig (med op-
bakning fra DK) et luftangreb 
på syriske regeringsmål d. 14. 
april.”

Anders slutter sit oplæg af ved 
at komme ind på vigtigheden 
og forståelsen af digitale medi-
er, og hvordan man som ungt 
menneske bør være overve-
jende kritisk overfor, hvad man 
finder i cyberspace, herunder 
både læsestof, men også ge-
nerel tryghed for sig selv, og 
det man klikker på.

”Herudover bør vi øge fokus 
på at civile befolkninger ved, 
at digitale medier også er en 
slags våben i digitale krige og 
information/kommunikation 
skal tilgås kildekritisk. Ad den 
vej kan vi bidrage til at skabe 
en større digital tryghed i den 
almindelige befolkning – og 
særligt blandt udsatte og sår-
bare mennesker.”

”Der er behov for større 
dialog, fremfor 

envejskommunikation 
fra myndighed til 

virksomhed”.

ENGAGERET PANELDEBAT
Paneldebatten, der blev mo-
deret af Kira Vrist Rønn, lektor 
ved Københavns Profession-
shøjskole, skabte en del debat. 
IT-branchen har skrevet om 
vigtigheden af, at alle bør ud-
dannes til at være digitale borg-
ere og derved forstå mulighed-
er og trusler ved det digitale 
samfund. Et forslag til dette, 
som Folk & Sikkerhed støtter 
op omkring, er, at der bliver 
nedsat et cybersikkerhedsråd, 

som kan videndele på tværs af 
de vigtigste myndigheder, er-
hverv, forskningsverdenen og 
borgerne.

I et forslag fra et fælles cyber- 
sikkerhedsråd står der: ”Det er 
nødvendigt at styrke det bre-
de samarbejde omkring cy-
bersikkerhed i Danmark ved at 
skabe et mere sammenhæn-
gende offentligt-privat samar-
bejde. I dette samarbejde kan 
myndigheder, erhverv, forsk-
ningsverden og borgere dele 
viden, koordinere initiativer og 
gennemføre kampagner og 
øvelser, så sikkerheden om-
kring vores kritiske infrastruk-
tur kan løftes, og dermed gøre 
samfundet mere robust overfor 
cyberangreb”. 

Martin Lidegaard, RV, udtalte 
bl.a., at cybersikkerhed han-
dler om at beskytte os mod an-
greb udefra, og om at beskytte 
os mod os selv, samt at der er 
brug for mere åbenhed om-
kring processen. På den måde 
kan det ligge i forlængelse 
af forslaget om at videndele 
fra et fælles offentligt-privat 

CYBERSPACE

Christoffer Sutton, formand for 
Folk & Sikkerhed Ungdom,

under velkomsttalen.
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Cybersikkerhedsråd. Karen 
Lund, KU, har dog undersøgt 
samarbejdet mellem virk-
somheder og myndigheder 
og konkluderer bl.a., at man 
ikke nødvendigvis taler om 
det samme, når man taler om 
cybertrusler. ”Der er behov 
for større dialog, fremfor en-
vejskommunikation fra myn-
dighed til virksomhed”.

LIVE-HACKING
Til konferencen var det desud-
en lykkes at få stablet et ”spe-
ciel event” på benene, da Folk 
& Sikkerhed havde fornøjelsen 
af at kunne præsentere Allan 
Bo Jensen, ansat ved FN som 
White Hat Hacker. Allan er 
selvlært hacker og har kunne 
det lige siden, han var dreng. 
Dermed sagt var der lagt op til, 
at de deltagende skulle få en 
stor øjenåbner, hvad angår de 
praktiske forhold ved hacking, 
og hvor nemt det egentlig er at 
tilgå personlige og følsomme

oplysninger via simple 
redskaber på nettet. Allan slog 
fast til at starte med, at han 
ikke ønskede at nogen filmede 
eller tog billeder undervejs i 
hans oplæg, da det ikke er hans 
ønske at uddanne hackere. Ef-
terfølgende forklarede han 
med et glimt i øjet, at al den 
fornødne viden, omkring det 
at være hacker, ligger frit til-
gængeligt på nettet. Undervejs 
i oplægget forklarede han om 
alt lige fra hvilke ”gadgets”, der 
kan anskaffes for et beskedent 
beløb på nettet, til hvordan 
man selv kan sørge for at opret- 
holde ens egen digitale sikker-
hed på de sociale medier.

”Der findes et utal af individer, 
der på sin vis foretager en slags 
konsulentservice for diverse fir-
maer og organisationer, finder 
fejl og mangler i deres IT-sys-
temer og har muligheden for 
enten at hacke dem, sælge 
oplysningerne videre på det

sorte marked eller forbedre fej- 
len”, forklarede Allan. Det er 
ikke en verden, der er nem at 
gøre sig klog på, og lige ne-
top det formåede Allan at gøre 
klart for de deltagende på kon-
ferencen. Der var en fin rød tråd 
til det, som både oplægshold-
ere og ekspertpanelet havde 
debatteret i løbet af dagen… 
At ens egen sikkerhed i cyber-
space kan kompromitteres, 
men at man bør gøre sig no-
gle grundige overvejelser om, 
hvordan man selv kan bidrage 
til ens digitale tryghed.

CYPERSPACE

Ved paneldebatten lyttede deltagerne 
ivrigt efter, da cybertruslen og 
den kritiske infrastruktur var 

det højaktuelle emne for dagen.

13



FLAGDAGEN 2018

For første gang nogensinde 
blev Danmarks udsendte 
også fejret på Færøerne og 
på Grønland. Kun 2 af landets 
kommuner havde besluttet 
ikke at holde et arrangement 
for byens tidligere udsendte.

Den 5. september er en vigtig 
dag – ikke kun for Danmarks 
tidligere og nuværende ud-
sendte, men også en vigtig dag 
for resten af den danske befolk-
ning. 5. september er en mind-
es- og mærkedag, der et kort 
øjeblik bør få alle danskere til at 
stoppe op og sætte pris på den 
frihed og tryghed, vi som dans-
kere oplever hver dag.

Dette til trods, så er fejringen 
af Flagdagen fortsat kun en 
fest for de indviede. Forsvarets, 
Politiets og Beredskabets ud-
sendte bliver inviteret til et luk-
ket fest ofte på byens rådhus, 
hvor de bag lukkede døre bliv-
er anerkendt for deres indsats. 
Sådan bør det ikke være!

Enkelte kommuner er dog 
begyndt at åbne op for at gøre 
Flagdagen til et åbent arrange-
ment, hvor også resten af kom-
munens borgere kan deltage 
og være med til at mindes, fejre 
og hylde de danskere, der siden 
1948 har været med til sikre 
Danmarks tryghed og sikker-
hed. De udsendte har stillet op 
både for Danmark, men også 
når andre nationer har haft 
brug for hjælp og assistance.

Flagdagen fejret i 96 ud af 
98 kommuner

5. september bør være en 
mærkedag på lige fod med 9. 
april og 4. maj og indgå som en 
del af den undervisning, som 
landets skoleelever modtager. 
Det er ikke kun de mænd og 
kvinder, der har været sendt ud 
de sidste ti år, der skal være i 
fokus. Det skal være alle de, der 
siden 1948 har stillet op for fæl-
lesskabet – og alle de, der kom-
mer. 5. september er en vigtig 
dag for hele Danmark – ikke 
kun for de udsendte selv.

OVER 100 MISSIONER PÅ 30 ÅR
Fra 1948 og frem til 1988 del-
tog Danmark i 14 internatio-
nale missioner, men efter 1989 
er antallet af korte og længe-
re missioner vokset voldsomt. 
Over 100 missioner er det ble-
vet til siden 1989, hvor i særde-
leshed Beredskabet har været 
udsendt til alverdens brænd-
punkter på kortere og længe-
re missioner, mens Forsvaret 
har bidraget til en række store 
og langvarige missioner rundt 
om i verden. Politiet rejser ud 
på særlige træningsmissioner 
og bidrager til at styrke uddan-
nelsen af landenes egne politi-
styrker. Alt i alt er treenigheden 
i den indsats, som Beredskabet, 
Forsvaret og Politiet leverer 
vigtig – ikke kun for de lande, 
hvor vi bidrager, men også for 
hele den samlede internatio-
nale opfattelse af Danmark 
som nation, og den tryghed og 
sikkerhed, som vi som dans-
kere (desværre) tager for givet. 

Vi kan trygt bevæge os rundt i 
vores eget land, lade vores børn 
gå alene i skole og sove roligt 
uden fare for, at vores liv bliver 
ruineret.

I anledningen af den 5. sep-
tember har vi samlet en ræk-
ke billeder og gode citater fra  
nogle af landets kommuner. 

Fortsættes på næste side

Af Ann-Christina Salquist 
Konst. komm. ansvarlig, Folk & Sikkerhed

Nogle af byens børnehaver
 var mødt op for at fejre 

Flagdagen i Høje Taastrup 
Foto Henrik Kraiberg14



FLAGDAGEN 2018

”Man plejer at sige, at  
Danmark er et lille land – men 
vores internationale bidrag er 
stort. Langt større end vores 
lands størrelse tilsiger. Og hvor 
end vores udsendte kommer 
hen, står der respekt om den 
danske indsats, fordi vores folk 
er veluddannede og dygtige.”

John Schmidt Andersen
Borgmester i Frederikssund 

Kommune 

Soldaterparade
Skive Kommune

Foto: Thomas Køser
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FLAGDAGEN 2018

”Selv om Danmark er et lille land, så 
er der ingen tvivl om, at det nytter 

noget, når vi er til stede i verdens 
brændpunkter - og derfor skal vi 

også fortsat være til stede ude i 
verden. Der er stadig brug for, at 

danskerne yder en indsats - både 
fredsbevarende, fredsskabende 

eller humanitært. Danmark er en 
del af verdenssamfundet, og som 

jeg ser det, er der desværre ikke  
noget, der tyder på, at vi kigger 

frem mod en mere  
fredelig verden.”

Uffe Jensen
Borgmester i Odder kommune
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VETERAN

Fortsættes fra forrige side

STOR OPBAKNING
Helt grundlæggende, så er der 
fra den danske befolkning en 
stor opbakning til det danske 
Forsvar, herunder også når det 
kommer til Beredskabet og 
Politiet, både når de optræder 
nationalt, men også interna-
tionalt. Men kendskabet til, 
hvad de laver, er ganske lille 
og ofte præget af misforståels-
er. Den danske presse og en 
gruppe af de udsendte selv, 
har de seneste år været med til 
at skabe et noget snævert syn 
på den danske veteran. Den 
typiske misforståelse er, at alle 
udsendte er kampsoldater, der 
har skudt en eller flere, og som 
er kommet – enten fysisk eller 
psykisk - skadet hjem fra mis-
sion. Og det er langt fra sand-
heden.

Og der er, som borgmesteren 
fra Odder Kommune er citeret 
for, brug for, at Danmark yder 
en indsats - både fredsbevar-
ende, fredsskabende eller hu-
manitært i verdens

brændpunkter. En indsats, der 
både er efterspurgt, men også 
i særdeleshed respekteret af 
vore samarbejdspartnere. Men 
skal vi også i fremtiden have 
unge mænd og kvinder til at 
engagere sig og stille op for 
fællesskabet Danmark som en 
del af Politiet, Beredskabet eller 
Forsvaret, er der brug for, at vi 
får skabt et bredere og mere 
nuanceret billede af de mange 
danskere, der har været ud-
sendt af Danmark. Derfor har 
Folk & Sikkerhed sammen med 
artiklens forfatter, Ann-Christi-
na og journalist, Axel Boisen, sat 
sig for at fortælle de udsendtes 
personlige oplevelser om det at 
være udsendt. 

Projektet Udsendt Af Danmark 
er Danmarkshistoriens største 
kortlægning af og indsamling 
af de udsendtes personlige 
oplevelser. En vigtig del af dan-
markshistorien bliver kortlagt 
og dokumenteret gennem de 
mange fortællinger – alt ma-
teriale bliver overdraget til Rig-
sarkivet, men kan også opleves 
på www.udsendtafdanmark.dk

Projektet havde premiere på 
Flagdagen d. 5. september 
2018 og lancerer hver dag i et 
helt år en ny fortælling. Flere 
end 500.000 sete minutter er 
det blevet til. Vi opfordrer alle 
interesserede til at følge med 
i fortællingerne, dele dem 
og være med til at sprede 
kendskabet – ikke kun til den 
enkelte udsendte, men heri-
gennem være med til at øge 
danskerenes generelle viden 
om, hvem de mennesker er, 
som Danmark sender ud, hvad 
de har lavet, hvorfor de gjorde 
det – og vil de gøre det igen? 
Til både bred og løbende an-
erkendelse af de udsendtes 
indsats og som kilde og inspira-
tion til fremtidige generationer 
om at stille op for fællesskabet 
i en kortere eller længere peri-
ode af deres liv.

Hør Bjarnes og de andre udsendtes
fortællinger på hjemmesiden.

Foto: Hans Michael Poulsen
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Hvorfor er danske udsendte af 
Forsvaret sikret en veteransta-
tus med den anderkendelse og 
hjælp, der er knyttet hertil, når 
de vender hjem, når udsendte 
af Udenrigsministeriet kun får 
et ”tak” på et stykke papir? Er 
det ikke mangel på ligestilling 
imellem professionerne? Livet 
som udsendt af Udenrigsmin-
isteriet trækker også veksler på 
både det private og personlige 
plan.

Lars Madsen, HR Chef for EU-
POL Afghanistan, har siden 
2013 gentagne gange kontak-
tet både Forsvarsministeriet 
og Udenrigsministeriet for at få 
skaffet en større anerkendelse 
af civilt dansk udsendt pers-
onel. Desværre er han blevet 
afvist med begrundelsen, at 
disse personer ikke er udsendt 
af Forsvaret.

Det danske Udenrigsministeri-
um beskæftiger samlet set ca. 
1.350 medarbejdere, hvoraf ca. 
500 medarbejdere er udsendt 
til de danske repræsentationer, 
ambassader eller delegationer. 
Udenrigsministeriet udsender 
årligt mere end 100 personer 
til brændpunkter rundt om i 
verden, herunder også til EU’s 
civile missioner og valg – og 
observatørmissioner. I de sid-
ste 20 år er det blevet til 2000 
personer. Til sammenligning 
udsender Forsvaret maksimalt 
op til ca. 1.500 personer på års-

basis. Men udsendte fra Politiet 
og Udenrigsministeriet er ikke 
med i Danmarks veteranpolitik 
på samme niveau som de per-
soner, der udsendes af Forsva-
ret. Det undrer Lars Madsen, og 
han ved, hvad han taler om, da 
han selv har været udsendt af 
begge instanser.

Lars Madsen er en yderst aktiv 
veteran og har været udsendt 
i mere end seks år tilsammen, 
heraf 3,5 år for Udenrigsminis-
teriet.

STØRRE ANSVAR
Fra 2000 og frem til 2008 begy-
ndte man i Forsvaret for alvor 
at tale om veteranområdet, 
og dengang var veterankor-
tet i støbeskeen. I 2010 kom så 
veteranpolitikken, og den blev 
underskrevet af den daværen-
de regering. Det var meget 
glædeligt, for den så ud til at 
favne alle, som bliver udsendt 
i dansk tjeneste. Realiteten er 
desværre en helt anden. Alle 
fra Beredskabet, Politiet og 
Udenrigsministeriet var den-
gang ikke omfattet af veteran-
politikken på samme niveau 
som Forsvaret. Samtidig var 
Beredskabet, Politiet og Uden-
rigsministeriet ikke med i un-
derskrivelsen af veteranpolitik-
ken.

Beredskabsstyrelsen er efter-
følgende lagt under Forsvaret, 
og Politiet har udarbejdet de-

res egen politik for veteraner. I 
dag er Politiet nu kommet med 
i ordningen om veterankortet, 
og det forventes, at man i den 
kommende tid vil se, at Politiet 
får en større andel i den prak-
tiske forvaltning af veteranpoli-
tikken.

Lars Madsen har igen skrevet 
til Udenrigsministeriet og bedt 
om, at Udenrigsministeriet 
viser et større ansvar for vet-
eranpolitikken. Igen var deres 
svar nedslående. Lars Madsen 
fortæller til Folk & Sikkerhed:

”Udenrigsministeriet øn-
sker for nuværende ikke 
at deltage i debatten om 
en anerkendelse også af 

Udenrigsministeriets egne 
udsendte på lige fod med 
Forsvaret. Det vil være ad-

ministrativt besværligt, fordi 
der jo er mange årlige ud-
sendte, samt at der ikke er 
kutyme for anerkendelse ”.

RISIKABELT AT VÆRE UDSENDT
Afghanistan er et af de farlig-
ste steder i verden. I 2014 blev 
en dansk kvinde dræbt i Af-
ghanistan, mens hun arbejd-
ede for EU’s Politimission i Af-
ghanistan. Og i 2015, ligeledes 
i Afghanistan, blev en dansk 
politimand ramt af en vejside-
bombe. Han overlevede, men 
sikkerhedsvagten døde. Dette 
understreger, at det er farlige 

Veteranpolitikken mangler 
professionsligestilling for de 
udsendte
Interview med Lars H. Madsen
Af Folk & Sikkerhed
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missioner, som Udenrigsmin-
isteriet udsender deres me-
darbejdere på. ”Hvorfor kan de 
ikke blive anerkendt på lige fod 
som veteraner fra Forsvaret”, 
spørger Lars Madsen.

MANGLER DYNAMIK
Veteranpolitikken er et stort 
skridt fremad i den rigtige ret-
ning. Lars Madsen var meget 
glad, da den kom frem i 2010. 
En af udfordringerne ved vet-
eranpolitikken er dog, at den 
ikke er dynamisk. Den har et 
stort fokus på Forsvaret, mens 
andre instansers udsendte bliv-
er negligeret, konstaterer Lars 
Madsen.

”Der er behov for en debat om 
denne del af veteranpolitik-
ken. Det er urimeligt, at man 
ikke ligestiller alle, der udsend-
es. Nogle bliver ramt på sjæl 
og krop, og når de så kommer 
hjem, skal de kæmpe videre 
mod systemet i Danmark. Hvis 
vi tager en beslutning om at 
sende dem ud, så skal vi også 
kunne behandle dem ordent-
lig, når de kommer hjem”, siger 
Lars Madsen.

Hvor diplomati i flere tilfælde 
erstattes af krig, ændrer vores 
aktivistiske udenrigspolitik for-
holdene. ”Der er forskel på at 
være sygeplejerske eller politi-
mand i Danmark og at være 
udsendt til et fremmed land, 
hvor man dagligt er i fare for at 
miste livet. I perioden 15.august 
til 21. august i år var der alene 
otte hændelser i Kabul, som 
truede sikkerheden”, siger Lars 
Madsen.

Lars Madsen oplever, at veter-
anpolitikken ikke i tilstrækkelig 
grad tager vare på personer, 
som er udsendt af Udenrig-
sministeriet. Udenrigsministe- 
riet har dog de seneste to år i 
samarbejde med Freds- og Sta-
biliseringsberedskabet sikret 
både lægecheck og psykolog-
prøvning til de hårdeste mis-
sioner.

Lars Madsen kan ikke forstå, at 
Udenrigsministeriet ikke vil an-
erkende sine egne udsendte. 
”Det virker som om, at Uden-
rigsministeriet er tilbagehold-
ende og begrunder det med, 
at der ikke er kutyme for dette. 
Det skal der gøres noget ved”, 
siger han.

En anden større begrænsning 
på den manglende lighed i vet-
eranpolitikken er, at der ikke 
er nok fokus fra politisk side. 
”Hvorfor sikrer politikerne ikke, 
at der er ens forhold for alle i 
veteranpolitikken? Som situa-
tionen er i dag skaber det uen-
sartethed fremfor større lighed 
i veteranpolitikken, ”siger Lars 
Madsen. Politikerne skal sætte 
sig i samme rum og sørge for, 
at der er en lighed i imple-
menteringen af veteranpolitik-
ken. Hvorfor skal der være en 
særklasse for Forsvaret? Lars 
Madsen mener, at de udfor-
dringer, man oplever i dag ved 
at prøve på at skabe en større 
lighed i veteranpolitikken, 
skal løses ved holdnings- og 
forståelsesmæssig dialog.

FLAGDAGEN SKABER LIGHED
Lars Madsen oplever Flagda-
gen d. 5. september som både 
en minderig og festlig dag. Den 
skaber bevågenhed om veter-
anområdet – og det i særde-
leshed på de enkelte områder, 
hvor der er brug for at øge ind-
satsen.

Velvidende at det er et stort 
stykke arbejde, så har Lars 
Madsen selv tilbudt at lave en 
komplet liste over alle udsend-
te fra Udenrigsministeriet.

Jeg frygter, at den manglende 
anerkendelse vil betyde en 
forskel i veteranpolitikken. Det 
er dog ikke sådan, at vi ikke 
gider blive udsendt, hvis vi ikke 
anerkendes. Sådan er det jo 
ikke. Vi udsendes jo på grund 
af kompetencer og af ideolo-
giske årsager. Men vi ønsker 
samme muligheder for støtte, 

når vi kommer hjem som de 
andre veteraner. Vi har jo også 
familier og venner, der ikke 
kan forstå, at vi ikke fejres ved 
hjemkomsten”, siger han.

På samme måde som i Fors-
varet, skal der laves en liste 
over alle danskere, som har 
været udsendt. Listerne over 
de udsendte bruges blandt 
til de kommunale flagdagsar-
rangementer d. 5. september, 
hvor man lokalt anerkender de 
mennesker, som har været ud-
sendt i dansk tjeneste.

I forbindelse med Flagdagen 
har Folk & Sikkerhed oplev-
et en større efterspørgsel fra 
kommuner i hele Danmark om 
at komme i personlig kontakt 
med personer, som har været 
udsendt af Danmark, for at in-
vitere dem med lokalt. I dag er 
det kun muligt at komme i per-
sonlig kontakt til medarbejdere 
fra Forsvaret og Beredskabet. 

Morgenmad på Flagdagen i 
Skanderborg Kommune
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Veteranstøtten – et aktivt og 
attraktivt fællesskab for veteraner

Veteranstøtten blev oprettet i 
2001, under navnet Kammerat-
støtteordningen, som en alter-
nativ kontaktmulighed for hov-
edsageligt danskere, der af den 
danske stat har været udsendt i 
internationale missioner.

Formålet med Veteranstøtten 
er bl.a. at opfange de tidligere 
udsendte, der lider af psykiske 
efterreaktioner og ikke opsøger 
det offentlige system, inden de 
bliver en belastning for sig selv, 
for deres familier og for sam-
fundet.

Af Steen “FYNBO” Hansen, Idrætsudvalget Veteranstøtten

Veteranstøtten drives i rammen 
af Danmarks Veteraner, og som 
alt andet arbejde i foreningen 
udføres arbejdet af ulønnede 
frivillige. Da Veteranstøtten er 
på finansloven med et beløb 
på 2,6 millioner i 2019, giver 
det mulighed for at udbyde en 
lang række gratis aktiviteter for 
tidligere udsendte. 

Vi ser frem til at høre fra alle 
tidligere udsendte og håber, at 
I vil være med til at orientere 
om Veteranstøttens arbejde. 

Aktiviteter, som foreningen har 
fokus på den kommende tid:

• Gruppetur til Norge
• Bushcraft begynderkursus
• Kursus i præsentationsteknik
• Familie Kanotur
• Livsstilsændringskursus
• VETCAMP 2018

Læs mere på 
www.veteranstøtten.dk 

Veteranstøttens tur til Club La Santa 2017 
Foto: Morten Fredslund 
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MEDLEMSFORENINGER

Ønsker du eller din virksomhed at blive medlem af Folk & Sikkerhed, kan du 
kontakte Lisbeth Rhodes på lr@folkogsikkerhed.dk og høre mere om 

foreningens aktiviteter og mulighederne for at blive medlem.

Beredskabsforbundet
Campus Bornholm

Centralforeningen for Stampersonel
Danmarks Veteraner

Danske Dragonforeningers Sammenslutning
Danske Feltartilleriforeninger
Danske Gardehusarforeninger

Danske Livregiments Soldaterforening
Danske Soldaterforeningers Landsraad

De Danske Garderforeninger
De Danske Pionerforeninger

Dronningens Livregiments Soldaterforening
De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber

Falsterske Fodregiments Soldaterforening
Foreningen Mursejleren

Flyvevåbnets Soldaterforening
Foreningen af Officerer Udenfor Aktiv Tjeneste

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark – HPRD

Hærens Konstabel- og Korporalforening
Influenter

Intendanturforeningen Kystartilleriforeningen
Luftværns-Artilleri-Foreningen

Marineforeningen
Militærpolitiforeningen i Danmark

Politiets Blå Baretter
Prinsens Livregiments Soldaterforening

Rytterofficersforeningen
Securitas A/S

Sikkerhedsbranchen
Sjællandske Livregiments Soldaterforening
Slesvigske Fodregiments Soldaterforening
Telegraf-Regimenternes Soldaterforening

The Danish Soldiers Club of Northern California
Trænregimentet – Jyske Trænregiments Soldaterforening

Velkommen til 
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Host Nation Supportens 
renæssance i Hjemmeværnet
Af Folk & Sikkerhed

I henhold til NATO Logistics 
Handbook, omfatter Host Na-
tion Support-begrebet civil- 
og militærassistance til NA-
TO-lande, der er udstationeret 
i et værtsland eller er på tran-
sitophold.

Under Den Kolde Krig ref-
ererede Host Nation Sup-
port-begrebet primært til den 
assistance, der blev givet til 
amerikanske tropper, som var 
udstationeret i Vesttyskland og 
Storbritannien. I dag indgår NA-
TO-lande bilaterale aftaler som 
omhandler Host Nation Sup-
port-princippet – og her er det 
normalt amerikanske tropper, 
der efterspørger assistance, når 
de er udstationeret eller er på 
kortere ophold i andre lande.

I forsvarsforliget står der i ind- 
ledningen af afsnittet til Hjem-
meværnet, at:

”Danmark vil kunne blive 
opmarchområde for 

forstærkninger fra NA-
TO-allierede, og at Hjem-

meværnet derfor skal kunne 
modtage og beskytte uden-

landske styrker udover at 
være i stand til at yde den 

nødvendige værtsnations-
støtte.”

Host Nation Support-konceptet 
er for nyligt blevet genintroduc-
eret for Hjemmeværnet. Che-
fen for Hjemmeværnet, gen-
eralmajor Jens Garly, har fået til 
opgave at gøre Hjemmeværnet 
klar til at være værtsnation for 
udenlandske tropper, og ifølge 
generalmajoren vil det blive 
Hjemmeværnets primære op-
gave i den kommende fremtid.

HOST NATION SUPPORT
Trident Juncture 2018 fandt 
sted fra den 25. oktober til 7. no-
vember og var en af historiens 
største NATO-øvelser med mere 
end 45.000 NATO-soldater fra 
31 medlems- og partnerlande. 
Til øvelsen var Danmark tran-
sitland for udenlandske styrker, 
heriblandt for engelske, hol-
landske og tyske tropper. Host 
Nation Support fik hermed sin 
renæssance i Danmark, hvor 
hjemmeværnet efter årtier fik 
afprøvet at træne et scenarie, 
hvor Norge var blevet angreb-
et af en fremmed magt. Hjem-
meværnet havde en betydelig 
rolle og ingen kunne betvivle 
organisationens eksistensber-
ettigelse.

Host Nation Support er dog 
blandt de yngre generationer 
et nyt begreb, og der kan derfor 
være en vis skepsis til hele kon-
ceptet. De ældre generationer 
trækker derimod på skuldrene 
og kan ikke se problematikken 
ved, at Danmark er transitland 
- for det har de jo prøvet, en 
gang før i 90’erne.

Alle kan vel ane, hvorfor koncep-
tet efter årtier er genopstået på 
dansk jord, men for nogen er 
tanken stadig skræmmende, 
da man aldrig før har set uden-
landske militære køretøjer 
krydse grænsen.

Photo: 1st German/Netherlands Corps, PAO
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Fem skridt 
til at blive 
mere 
cybersikker
Af Folk & Sikkerhed

Cybertruslen retter sig også 
mod den helt almindelige dan-
skere. Hver dag bliver godt 70 
danskere udsat for netsvindel, 
og der svindles årligt for flere 
milliarder af kroner.

Men hvad kan du gøre for at 
sikre dig mod de digitale tru-
sler? Vi har samlet de fem bed-
ste bud til en lidt mere cybersik-
ker hverdag.

BRUG KUN NETVÆRK, DU 
STOLER PÅ

Vores mobil og bærbare 
computer er med os overalt. 
Overalt er der netværk, som 
vi kan logge på – i cafeer, bu-
tikker, i toget, i lufthavnen, 
men ikke alle er sikre, så slå 
den automatiske login-funk-
tion fra på mobilen og slå 
den til, når du aktivt ønsker 
at vælge et netværk – og 
vælg kun et fra en etableret 
operatør.

TJEK ALTID ”OM OS” I NET-
BUTIKKEN

Mange ser frem til Black 
Friday og er klar til at slå til 
på de mange slagtilbud, 
der bliver lokket med – og i 
farten glemmer vi at tjek-
ke ”om os”. Det er ikke kun 
på Black Friday, men også 
alle andre dage, at du skal 
være skeptisk og altid læse 
lidt mere om netbutikken. 
Hvem står bag den? Hvor 
ligger den? Hvordan kan du 
komme i kontakt med dem? 
Kan du ikke få svar på disse 
spørgsmål? Så lad være med 
at svinge dit dankort her!

TJEK ALTID AFSENDEREN  
– OGSÅ MAILADRESSEN!

Svindlerne bliver mere pro-
fessionelle. De dårligt over-
satte mails med en arv fra 
en fjern onkel i Afrika, kan 
de fleste af os gennemskue, 
men når det kommer til en 
mail, der er sendt fra en af 
de virksomheder, som vi har 
tillid til; f.eks. Skat, Apple, Mi-
crosoft eller banken, og hvor 
mailen ligner de mails, vi nor-
malt modtager fra dem, så 
har vi let ved at falde i fælden. 
Men du kan altid gennem-
skue dem på mailadressen 
– højreklik på afsenderen og 
få vist mailadressen. Den vil 
altid afsløre, om det er fra 
dem, du stoler på – eller svin-
dlerne.

HOLD DIN DATA FOR DIG 
SELV OG BRUG DIN SUNDE 

FORNUFT

Data er penge værd, og ofte 
kan svindlerne få dig til at 
oplyse en masse ting om dig 
selv. De kan lokke med store 
gaver, pengebeløb eller delt-
agelse i konkurrencer. Men 
vær skeptisk! Hvorfor skal 
du oprette en brugerprofil 
med adgangskode, indtaste 
dine personoplysninger 
eller oplyse dine konto-
oplysninger? Tit er tingene 
for gode til at være sande!

FÅ ET STÆRKT PASSWORD OG 
SKIFT DET REGELMÆSSIGT

1-2-3-4, qwerty123 eller bar-
nets eller mandens fødseldag 
og år. Tre nærliggende kod-
er at have på sin mobil eller 
PC, men der skal ikke mange 
forsøg til hos en svindler, der 
har sneget sig ind i dit privat-
liv til at gætte dine gængse 
kodeord. Så få et stærkt pass-
word – en kombination af 
store og små bogstaver og tal 
blandet med lidt tal og tegn 
– så står du lidt stærkere. Og 
skift den regelmæssigt.

Indlægget er inspireret af re-
search på bl.a. www.codan.dk, 
www.borger.dk og www.dr.dk


