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Motto: FRED I FRIHED

Landschef Per Junker Thiesgaard, Beredskabsforbundet:

SELV OM VI ER 7.500 FRIVILLIGE SKAL
VI VÆRE LANGT MERE SYNLIGE
Af Claus Arboe-Rasmussen

-”Da krigen sluttede i 1945 var
594.000 danskere eller tolv procent
af den danske befolkning med i det
daværende Dansk Luftværnsforening, det der i dag hedder Beredskabsforbundet. Dansk Luftværnsforening blev etableret allerede i
1934, og startede som Danmarks
ældste frivillige beredskab. I dag er
tallet 7.500 omfattende de frivillige i
stat og kommuner, hvor Beredskabsforbundet er de frivilliges forening.
Vi vil meget gerne være endnu flere.
De mange frivillige sparer nemlig
samfundet for utallige millioner kroner gennem deres ulønnede og frivillige indsats. Det er ganske imponerende. Den tidligere fokus på beskyttelse af civile, i dag kaldet Redningsberedskabet har gjort, at Danmark
i dag har et robust redningsberedskab, men går man de operationelle
chefer på klingen, får jeg den klare
opfattelse, at beredskabet nok kan
løse de daglige opgaver men, at
der ikke nødvendigvis er meget
ekstra at give

af. Her kommer de frivillige ind, som
kan være med til at sikre, at beredskabet fortsat er robust. Vi må derfor vise større synlighed og stå bedre
sammen, så politikerne i de kommende forligsdrøftelser om en ny
flerårig beredskabsaftale kan se, at
de frivillige skal bruges både operativt og i forebyggelsesarbejdet”, siger
landschef Per Junker Thiesgaard,
Beredskabsforbundet.

FOKUS PÅ BEFOLKNINGSUDDANNELSER

Beredskabsforbundet ser meget gerne, at der politisk
igen afsættes penge til
en
befolkningsuddannelse, der

udover hjemmets beredskabsplan
også omfatter livreddende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Det er helt centrale brikker for
samfundets robusthed.
Desværre er mange af disse opgaver under pres på grund af vor samfundsøkonomi. Flere kommunale beredskaber har planer om at anvende
frivillige, hvor man før har anvendt
deltidsbrandmænd. Ikke fordi man
er utilfreds med disse, men fordi de
frivillige er billigere. Det
er ingen god
nødløsning,
for de del-
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Leder

NYT NAVN, LOGO OG
AMBITIONSNIVEAU I 2013
Af Frank E. Andersen,
formand for Folk & Forsvar

Den økonomiske internationale afmatning sætter også sine spor i den
hjemlige debat. Det har man i sommerens løb kunne aflæse i mediernes
dækning af regeringens udspil til en
besparelse på 2.7 mia. kroner på forsvarsbudgettet fra 2015. Mens venstrefløjen og de radikale fokuserer på
et mindre og mere målrettet forsvar
i fremtiden baseret på de analyser,
som Forsvarsministeriet allerede
har lagt frem på deres hjemmeside,
herunder en suspension af værnepligten, har Venstre og primært
Dansk Folkeparti stået meget fast
på, at bevarelsen af værnepligten i
en eller anden form er den afgørende
nøgle for at partiet vil indgå et nyt
forlig midtvejs i det indeværende forsvarsforlig.
Folk & Forsvar følger naturligvis
disse forhandlinger tæt, men er
måske allerede blevet overhalet af
udvik
lingen mens disse linjer skrives. Vi har haft intens kontakt til
Folketingets partier, og bedt vore
100.000 medlemmer gøre det samme
lokalt med henblik på fokusering på
Folk & Forsvars kerneværdier. Vi er
fuldt klar over, at værnepligten, der
er en af vore kerneværdier, som alle
FOLK & FORSVAR er udgivet af
den forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation
Folk & Forsvar
Nørre Voldgade 27 A, st.,
1358 København K
tlf. 3314 7900
Mail: folkogforsvar@fkfr.dk
Hjemmeside: www.folkogforsvar.dk

andre områder skal følge med tiden.
Det beskrev vi i kronikken ”Værnepligt, hjernepligt og de frivillige” i
Berlingske Tidende her i sommer.
Men grundlæggende ønsker vi og
flere partier, at værnepligten skal
bevares, og ikke blot affejes som en
økonomisk nødvendig model, hvor
man kun bevarer den de steder, der
forretter hoftjeneste, Den Kongelige
Livgarde, Kongeskibet og Hesteeskadronen.

Det lokale arbejde

Vi er også klar over, at holdninger
til sammenlægninger, garnisonering
etc. primært bliver en lokal sag, og
ikke skal styres fra centralt hold. Vi
har derfor i Folk & Forsvars 11. holdningspunkter klart og kontant gjort
rede for holdninger til det, vi føler er
vore kerneværdiområder. Klik ind på
www.folkogforsvar.dk og læs disse.
Folk & Forsvar har samtidig i en dialog med forsvarsministeren peget på
de fortsat voksende og nødvendige
opgaver, som en frivillig organisation
som Folk & Forsvar kan og skal påtage sig. Opgaverne bliver ikke mindre
af, at samfundet vil skære i ressourcerne, hvorved frivilligheden får øget
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vægt og betydning. Det gælder både
omkring forsvaret, beredskabet, politiet og sundhedsområdet, som er de
fire kerneområder, vi i fremtiden fokuserer på.

Fremtidig synlighed

Som det fremgår af dette blad, har
Folk & Forsvar forberedt sig grundigt på fremtidens foranderlighed. Vi
tror, at synligheden og kommunikationsbilledet er skiftet så meget, at
ambitionsniveauet må hæves tilsvarende. Derfor er ønsket om en dialog
med minimum 500.000 danskere i
det nye Folk & Forsvar absolut en
realitet. Det håber vi, at vort ekstraordinære repræsentantskabsmøde
den 30 november 2012 i Fredericia
bekræfter. Mødet vil i sagens natur
blive suppleret med et formands- og
bestyrelsesmøde. Fra 2014 fremstår
Folk & Forsvar med nyt navn, logo
og organisation og med en meget ambitiøs produktions- og handleplan.

Bestyrelsen i Folk & Forsvar:
• Frank E. Andersen (formand)
• Jan Brun Andersen (næstformand)
• Claus Høegh-Guldberg
• Peter H. Lynard
• Karl Erik Nielsen
• Jens Sund
• Erling Lundsgaard
• Per Junker Thiesgaard
• Johnny G. Larsen

FOLK & FORSVAR
Næste udgivelse i dec. 2012
Deadline 26. november 2012.

De individuelle artikler, kommentarer
etc. i bladet er ikke nødvendigvis udtryk
for Folk & Forsvars officielle synspunkter, bortset fra lederen.
Indholdet i Folk & Forsvar står til fri
redaktionel benyttelse mod kildehenvis
ning. Redaktionen vil meget gerne have
tilsendt de publikationer, hvor redaktionelt indhold eller citater benyttes.
Vi skal samtidig gøre opmærksom på,
at Folk & Forsvar har lagt avisen ud
på hjemmesiden www.folkogforsvar.dk,
hvor tekst plus billeder efter aftale med
redaktionen kan downloades.
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RUNDT OM FOLK & FORSVAR
FEJLNAVIGATION ÅRSAG TIL
KATASTROFEN

Natten mellem den 15 og 16
september 1944 kolliderede et
australsk og et canadisk bombefly
over Nørreskov på Als. Alle 14 besætningsmedlemmer blev dræbt.
De to fly havde været på en vellykket bombemission over Kiel, men
en navigationsfejl på vej hjem var
årsag til katastrofen. Folk & Forsvar Sønderjylland markerer hvert
år begivenheden, fortæller Erling
Lundsgaard, lokalformand.
Fra ceremonien den 16 september
2012 i Nørreskoven

KULTURNAT OG
FOLK &FORSVAR

I tæt samarbejde med Marinehjemmeværnet stillede Folk&Forsvar,
Sønderjylland med en bemandet
stand på havnen i Sønderborg. Interessen drejede sig blandt andet om
Flagdagen, International tjeneste
og medlemskab af Folk&Forsvar

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Folk & Forsvar indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde fredag den 30.november kl
10. på Ryes Kaserne, Auditorium
Vest, Treldevej 101, i Frederica.
Hoveddagsorden er repræsentantskabets stillingtagen til be
styrelsens oplæg til ny organisa
tion, herunder nyt navn og tilhørende implementeringsplan.
Samme dag kl.13.30 planlægges
formands- og bestyrelsesmøde afsluttet kl.15.30.

DEBATMØDE I ÅLBORG
DEN 7. NOVEMBER

Folk & Forsvars landsturne kommer til Byrådssalen, Medborgerhuset, Rendsborggade 2, Ålborg den
7. november kl.19, hvor vi i samarbejde med Folk&Forsvar, Nordjylland holder debatmøde om ”Hvad
betyder et robust samfund for dig?
I panelet er bl.a. Thomas KastrupNielsen, rådmand, A, fg. borgmester, Ålborg, Tina French Nielsen,
rådmand,V, og MF,forsvarspolitisk
ordfører Bjarne Laustsen, A.
Alle er meget velkommen.

Interessen var stor ved F&Fs stand
på havnen i Sønderborg

FORSVARETS IMAGE
I TOP 10

Analyseinstituttet Reputation
Institute har målt image for
de 40 mest synlige offentlige
instanser. I bunden ligger
jobcentrene på en 40.plads og
regeringen på en 39.plads. Nr.
1 er Højesteret, nr. 4 Politiet,
nr.8. Forsvaret og nr. 18. Forsvarsministeriet.

KFUM BYGGER SOLDATERREKREATION

KFUM `s SoldaterRekreation har
indrettet fire et-værelses lejligheder på soldaterhjemmet i Holstebro.
Værelserne stilles til rådighed som
botilbud til veteraner. På soldaterhjemmet i Hvorup, Ålborg Kaserne
er man i gang med 8 nye et-værelseslejligheder, og der overvejes også et
boligtilbud til veteraner i forbindelse
med Høvelte Kasernes soldaterhjem.

Plakat for debatmødet i Ålborg

Pligt, frivillighed og medborgerskab:

HVAD BETYDER ET SIKKERT
OG ROBUST SAMFUND FOR DIG?
Hvordan sikrer vi, at Danmark fortsat er et robust samfund?
Hvor kan du gøre en aktiv indsats?
Danmarks største upolitiske forsvars- og sikkerhedspolitiske forening,
Folk & Forsvar med 100.000 medlemmer inviterer til åbent debatmøde,

onsdag den 7. november 2012 kl. 19.00
i Byrådssalen, Medborgerhuset, Rendsborggade 2, Ålborg.
Indledning ved Folk & Forsvar

Thomas Kastrup-Larsen,
fg. borgmester rådmand,
Ålborg Kommune, A

Tina French Nielsen,
rådmand,
Ålborg Kommune, V

Bjarne Laustsen,
MF, A,
valgt i Nordjylland

Kontakt F&Fs lokalformand Paul B. Knudsen , Nordjylland tlf.24 694060

VI ARBEJDER
FOR DIN SIKKERHED
www.folkogforsvar.dk
Fred i frihed kommer ikke af sig selv. Det skal der arbejdes for!
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Fortsat fra forsiden
tidsansatte brandmænd i
forvejen er både billige og
effektive. Landschef Per
Junker Thies
gaard opfatter de mange frivillige som et godt supplement til kommunerne
og statens redningsberedskab og som den
ekstra reserve, der
kan skabe robusthed
ved katastrofer over
længere varighed.
Se blot på indsatsen under de store
snefald, og ved de
voldsomme skybrud, der ramte
Danmark sidste
år.
”-Vi er ikke kun
frivillige, fordi
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vi skal være den billigste løsning,
hvis det samtidig svækker bemandingen og ressourcerne i det øvrige
beredskab. Det skaber ikke robusthed, og det var ikke derfor vi meldte os. Derfor må hele det samlede
redningsberedskab nu stå sammen
og sikre de rette ressourcer,” siger
landschefen.

ANALYSER SKAL GIVE ET BEDRE
BEREDSKAB

Landschefen vil meget gerne have
politikerne til at fokuserer langt
mere på de fremadrettede opgaver,
der er med til at skabe det robuste
samfund. Er redningsberedskabet
dimensioneret tilstrækkeligt til at
klare udfordringerne? Hvad sker det
med rekrutteringen gennem værnepligten? Betyder det færre hænder,
når det brænder på? Vil den igangsatte analyse af redningsberedskabet fortsat sikre os et tidssvarende og

TRE FRIVILLIGE, DER BRÆNDE

Adam, 15 år, Indre Nørrebro
-Jeg har haft mulighed for at deltage i tilbuddet fra Københavns Ungdomsbrandværn. Jeg går i 9.klasse og håber, at den ekstra motivation og selvtillid, det har givet mig, også kan bringe mig i gymnasiet. Jeg føler mig
faktisk lidt som rollemodel for mine kammerater på Nørrebro. De skal i
hvert fald ikke lave ballade eller tænde mål, hvis jeg er til stede. Vi har
også lært en masse om at hjælpe ved hjertestop og småbrande, og der har
været et helt fantastisk kammeratskab.
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2. Berit Sørensen, 43 år, Grenå
Jeg har været med i Grenå Frivillige Beredsk
engageret. Vi bruger vel 400 timer om året på
Grenå repræsenterer 8000 frivillige brand- og
gør en forskel, men det var nu rart, hvis politik
misundelige, når vi ser den bevågenhed hjem
menhæng lidt usynlige, så jeg håber også med
frivillige arbejde.
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forsvarligt beredskab uden at man
ukritisk skærer i bevillingerne?
Det samlede budget for redningsberedskabet i Danmark er på 512,2
mio. kroner.

IMPONERENDE FRIVILLIG
INDSATS PÅ LANDSSTÆVNE

Beredskabsforbundet holdt først i
september sit BF-stævne i Frederikssund. Lige siden 1978 har man hvert
andet år indbudt de mange frivillige
til at blive testet. I år var temaet: Vi
hjælper beredskabet og Danmark i
ekstreme vejrsituationer”. 501 frivillige havde revet en fredag, lørdag
og søndag ud af kalenderen for at
konkurrere i opgaver, de til daglig
udsættes for. Det var storm (redning
og rydning), sne (indkvartering, forplejning), tørke (brand), håndtering
at tilskadekomne samt kombi, hvor
Fortsættes side 8

ER FOR AT GØRE EN FORSKEL

kab i mange år, og hele min familie er aktivt
å beredskabet, så alene de 40 frivillige, vi er i
g redningstimer for samfundet. Vi føler, at vi
kerne også fik øje på det. Vi kan godt være lidt
mmeværnet har politisk. Vi føler os i den samdierne får øjnene op for vores store ulønnede,

3. Vagn Rosenkranz Andersen, 68 år, Ålborg
Jeg har været med i 20 år og indtil fornylig kravlede jeg selv rundt på stigerne. Nu skal jeg have nye knæ, så det varer nok lidt endnu, inden jeg
er fuldt mobil. Det år, vi havde voldsomt snefald, var vi i døgndrift ude og
skrabe sneen væk fra staldtagene, og da vi havde Nibefestival i år, var jeg
førstehjælpsvagt. Her fik vi utrolig mange positive tilkendegivelser for vort
arbejde. Jeg kunne godt ønske mig, at samfundet blev mere opmærksomt på
vort arbejde. Især er det lidt svært, at få de unge med. Vi ældre føler det jo
som en pligt at være med til at skabe det robuste samfund.
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Det nye Folk & Forsvar:

AMBITIONSNIVEAUET ER DIALOG
MED 500.000 DANSKERE
Folk & Forsvars nye 11.punkters
holdningspapir

Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Forsvars ambitioner for 2013
og fremefter er store. Det kom frem,
da bestyrelsen mødtes til seminar i
Slagelse sidst i september. Gennem
2012 har man arbejdet på en ny strategi, der betyder navneskift, nyt logo
og ny organisation. Samtidig er der
opstillet en ambitiøs produktionsplan, hvis hovedmål satser på kommunikation med 500.000 danskere
via de sociale medier, en landsturne
2013/14 med temaet ”Danske værdier - frihed og tryghed” målrettet
de unge uddannelsessøgende, fyraftensmøder i virksomheder, foreninger etc., et uddannelsesspil
beregnet til unge, kvinder og etniske minoriteter, og listen bliver
ved.
Bestyrelsen gav samtidig håndslag på en aktiv implementering
af produktionsplanen, og på en
strategisk overvejelse om at
knytte flere strategiske partnerskaber de kommende år.
Der er ikke tvivl om, at Folk
& Forsvar bygger sin kommunikation på værdier som tryghed, dialog, ansvar, forståelse,
sikkerhed, tillid, robusthed og
legalitet, og at behovet for en
paraplyorganisation, der kan
knytte partnerskaber mellem Forsvaret, Beredskabet,
Politiet og Sundhedssektoren er blevet forstærket
af den finansielle krise og
de kraftige nedskæringer
overalt i vort samfund.

MISSION OG VISION

Folk & Forsvars mission er fortsat,
at arbejde for en samtænkt robusthed i samfundet med henblik på frihed og tryghed for den enkelte, så
vi kan få et robust forsvar, krise og
katastrofeberedskab, en forståelse
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i befolkningen for at dansk sikkerhedspolitik udmøntes både nationalt
som internationalt samt, at der give
opbakning og anerkendelse til de
mennesker og deres pårørende, der
gør arbejdet.
Folk & Forsvars kerneværdier er

fortsat i fokus. Vi har derfor udarbejdet et holdningspapir, der i et klart
sprog fremlægger vore holdninger
og synspunkter til elleve punkter. Vi
har her på siden illustreret det med
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F&F kronik i Berlingeren

nøgleordene. Man vil straks kunne
se, at værnepligt, veteranpolitik,
frivllighed, smart defence, samtænkning og traditioner har en høj prioritet. Hvis I skulle få lyst til at nærlæse de elleve statements, så klik
ind på Folk & Forsvars hjemmeside
www.folkogforsvar.dk

SUCCESOPLEVELSER

Successen afhænger af, at kommunikation får en central rolle i denne
organisations- og forandringsledelse.
Det har vi kunnet aflæse over de seneste to år, hvor Folk & Forsvar har
været meget aktive i både den brede
og mere målrettede kommunikation med befolkningen. Vi har holdt
nogle debatskabende møder rundt i
landet over temaet ”Pligt-frivillighed
og medborgerskab”. Vor Christiansborgkonference satte fokus på ”Det
arabiske forår”. Vi deltog aktivt på
Folkemødet i Allinge på Bornholm i

succesrigt samarbejde med unge fra
Campus Bornholm. Vore Flagaviser
målrettet landets kommunalbestyrelsesmedlemmer i de 98 kommuner,
har fået over halvdelen til at engagere sig i Flagdagen. Vi har udfordret beslutningstagerne med kronik
i dagspressen over temaet ”Værnepligt, hjernepligt og de frivillige”, og
vi har fået gang i en Facebookprofil.

Folk & Forsvars nye køreplan vil blive præsenteret samtidig med et nyt
navn. Implementeringen afhænger
af beslutningsprocessen på repræsentantskabsmødet.

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKAB I FREDERICIA

På vor store sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg i maj med
efterfølgende repræsentantskabsmøde, blev der givet grønt lys for bestyrelsens handlingsplan. Eneste mislyd var usikkerhed om det fremlagte
nye navn. Nu har bestyrelsen igen
været i tænkeboks. Derfor indkaldes
der til ekstraordinært repræsentantskabsmøde fredag den 30 november
på Ryes Kaserne i Fredericia, hvor

husk
NYTÅRSGUDSTJENESTEn

Folk & Forsvars traditionsrige
nytårsgudstjeneste finder sted
søndag den 8. januar 2013 kl. 14
i Kastelskirken med efterfølgende
kranselægning ved det Nationale
Monument i Kastellet samt hyggeligt samvær bagefter i Gl. Varmecentral.
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Fortsat fra side 7
hjælp er en æressag, samt i en fem- kampsøvelse.
Beredskabsforbundet håber, at initiativet med
de cirka 20 ungdomsbrandværn vil brede sig
til hele landet. Dette initiativ er blandt andet
med til at afhjælpe ghettoproblemer og engagere utilpassede unge i et samarbejde, hvor de
lærer livreddende ting og opgaver, der støtter
det robuste samfund. Det var imponerende, at
se de 501 frivilliges engagement og glæde ved
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at være med til at skabe det robuste samfund.
Men uden politisk vilje til at tilføre økonomi
og fortsætte indkaldelse af værnepligtige, som
har været midlertidig reduceret i 2012, kan det
blive svært at fastholde et tidssvarende og forsvarligt redningsberedskab.

