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Kære beslutningstagere
Danmarks største forsvars-, beredskabs-og sikkerhedspolitiske organisation Folk
& Sikkerhed, har et klart ønske til politikerne, her fem minutter i lukketid. Forudsætningerne for al vor velfærd er, at Danmark til stadighed har et Forsvar samt et
robust og sikkert samfund. Vi skal have et Forsvar med mening, og beslutningerne
skal frem i lyset og ikke gemmes bag lukkede døre. Folk & Sikkerhed har nu i snart
et år arbejdet hårdt på at skabe en så bred og åben offentlig debat om Danmarks
forsvarspolitik og fremtidige forsvar som overhoved muligt. Startskuddet var vor
store sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg den 25.november 2016, og
siden har vi rejst landet tyndt med dialogmøder, hvor den almindelige borger kunne mødes med eksperter og politikere.
’Vor ”Alternative Forsvarsrapport” er blevet citeret flittigt og været indlemmet i materialet til Forsvarsudvalget. Vi har været ude i læserbreve, kronikker, aviser, magasiner og kaffemøder med organisationer, fagforeninger, politikere og enkeltpersoner. Nu er det på tide at gøre status for Folk & Sikkerheds og Danmarks ønsker og
krav til et trygt og sammenhængende dansk forsvar, der i den grad har behov for
et ” substantielt løft”.
Folk & Sikkerhed finder det uforståeligt, at
man ikke kommer med en klar udmelding
omkring 2%-målet – det skylder vi NATO
og vores allierede. Det er rent sludder, at
et af verdens rigeste lande ikke kan bruge 2% af BNP på deres forsvar. Det passer
simpelthen ikke, at Danmark ikke kan, men
vil fortsætte med lappeløsninger. Men det
passer muligvis, at politikerne ikke helt
har forstået alvoren. Det gør de måske alligevel, hvis man lytter til vandrørene. Det
håber vi i Folk & Sikkerhed. Derfor disse
opfordringer, så vi kommer ud over de pt.
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afsatte 2.5 mia. kr. i Finanslovudkastet for 2018 til et sikrere samfund. Det er nu,
at der skal bruges flere penge på Danmarks sikkerhed. Vi tror politikerne vil lytte
denne gang, måske også med en lidt længere forligsperiode.
GØR DANSK FORSVAR OG SIKKERHEDSPOLITIK STÆRK IGEN
I vor avis, ” Vejen til et robust Forsvar” fra januar 2017 argumenterede vi for at ”Gøre
Dansk Forsvar og Danmarks Sikkerhedspolitik stærk igen”. Vi havde læst Forsvarets
Efterretningstjenestes nytårsbudskab, der malede et klart billede af en usikker verden og et ”ufredeligt hav”, Østersøen. Netop Østersøen er i FE´s hovedkonklusioner
blevet et væsentligt friktionsfelt mellem Rusland og NATO med Baltikum, Ukraine
og den russiske enklave Kaliningrad som fokusområder. Iskandermisiler fra Kaliningrad har en rækkevidde, så Danmark er i farezonen. Derfor er landene omkring
Østersøen begyndt at forstærke deres forsvar -undtagen Danmark. Sverige opruster over de næste tre år både på Forsvar og Beredskab med 8.1 mia.kr. Heraf alene
1.3 mia. kr. til Civilforsvaret. Har vi tænkt den vej også?
Skal vi dreje væk fra katastrofekursen i Østersøen, skal vi opbygge en forsvarsstyrke i Baltikum og opstilles en tilstrækkelig, deployerbar NATO-styrke, så vi også på
dansk grund kan klare de sikkerhedspolitiske udfordringer og have kapaciteter
til at sikre vort eget nærområde. Vi skal styrke NORDEFCO, det nordiske forsvarssamarbejde, sørge for missiler til vore fregatter og se på kapaciteter, der kan løse
opgaverne. Vi skal styrke vor tilstedeværelse i Arktisk, opbygge en panserinfanteribrigade, så vi kan kæmpe uden for Danmark i større enheder og som kan indgå i
modtagelse af forstærkninger. I dag kan vi kun stille med et lille ekspeditionsforsvar. Vi skal genopdage den danske forsvarsvilje via en stærk reserve, et hjemmeværn og en styrket værnepligt. For værnepligtige kan langt mere, end I tror.
LÆNGERE VÆRNEPLIGT, DER GIVER MENING
Når Folk & Sikkerhed siger flere værnepligtige, mener vi selvfølgelig et øget antal
værnepligtige med minimum otte måneders uddannelse, helst 9-12 måneder. Det
FORTSÆTTES PÅ BAGSIDEN
skal nemlig give mening, at de vil kunne løse langt
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LEDER
FORSVARSFORLIGET – EN GRUNDLÆGGENDE
OMSTILLING AF DANSK FORSVAR ER NØDVENDIG

Af Peter M Andersen
Formand, Folk & Sikkerhed

Forsvarsforliget gældende fra
2018 bliver det vigtigste forsvarsforlig i mange år.
Blandt sikkerhedspolitiske eksperter synes der at være bred
enighed om, at nøgleordene for
den sikkerhedspolitiske situation er ”Usikkerhed og Uforudsigelighed”. At gamle alliancer – EU
og NATO – slår (små) sprækker
understreger, at situationen er
meget alvorlig. Dette fremgår
også af Regeringens Udenrigsog Sikkerhedspolitiske strategi,
som bl.a. peger på følgende
hovedudfordringer: Migration,
ustabilitet og terrorisme, Sikkerhed i nærområdet, Brexit og EU’s
fremtid samt Arktis. Det stiller
store krav til samfundets samlede beredskab, hvoraf dansk
forsvar er en væsentlig komponent – krav som forsvaret i dag
er langt fra at kunne honorere.
DANSK FORSVAR I DAG – DANSK
FORSVAR I MORGEN
Dansk forsvar i dag er et meget,
meget lille forsvar. Forsvaret er
stort set alene indrettet til at
bidrage med begrænsede styrkebidrag i internationale koalitioner til deltagelse i konflikter og
krige fjernt fra Danmark imod en
militært set underlegen fjende.
En gradvis omstilling indenfor
de meget snævre økonomiske
rammer er dog iværksat.
Dansk forsvar i morgen skal kunne meget mere, det skal kunne
det længere og med langt stør-

re udholdenhed – og det skal
igen uddannes og udrustes til
konflikter med en ligeværdig
modstander. Hertil kommer, at
Forsvaret og Hjemmeværnet
ved Forsvarsforliget 2013 - 2017
blev beskåret i en grad, som har
haft meget store negative konsekvenser for værnene og for
personellet. Der er en afgrund
mellem mål og midler.
Der er derfor behov for en helt
grundlæggende omstilling af
dansk forsvar, som vil række
mange år frem i tiden. Et forsvarsforlig, der alene indeholder
mindre justeringer – ”lappeløsninger” om man vil – vil efter
Folk & Sikkerheds opfattelse
være forfejlet.
Omstillingen bør indebære en
væsentlig tilførsel af kapaciteter, materiel og personel for at
ruste dansk forsvar til at kunne
løse hele opgavespektret i fremtiden. Dette kan i sagens natur
ikke ske på én gang, men kapacitets-, materiel- og personeludbygningen bør ske gradvist - og
simultant - også selvom det betyder, at der kan gå år, før målet
er nået.
FREMTIDENS OPGAVER
Opgaverne for dansk forsvar i
Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien,
Irak m.v. var aktuelle opgaver –
dvs. opgaver, der skulle løses
nu og her. Alle ressourcer blev
sat ind på at løse disse opgaver,
og de blev løst med meget stor
professionalisme, som aftvang
respekt fra vores allierede – og
vores modstandere.
En grundlæggende forskel på
disse opgaver og mange af
fremtidens opgaver for dansk
forsvar, er, at fremtidens opga-

ver er nogle, som vi skal forberede og øve os på at løse, men som
ikke med sikkerhed bliver aktuelle. En anden grundlæggende
forskel er, at fremtidens opgaver
vil kræve langt mere personel at
løse. Og en tredje grundlæggende forskel er, at fremtidens opgaver spænder bredt fra meget
komplekse opgaver, som kræver
langvarig uddannelse og rutinering, til mere simple opgaver,
som kan løses med kortere uddannelse og mindre rutinering.
STÅENDE FORSVAR – VÆRNEPLIGT – RESERVESTYRKER
Et stående forsvar til at løse de
mere simple opgaver, som kan
løses med kortere uddannelse
og mindre rutinering, vil ikke
give nogen økonomisk mening. Et forsvar, der slet ikke har
personellet til at løse sådanne
opgaver - og ikke har tid til at
uddanne personellet, hvis det
skulle blive aktuelt - vil give lige
så lidt mening.
Hvis man vil ruste dansk forsvar til at kunne løse det fulde
opgavespektrum, er der ingen
vej udenom værnepligt – flere
værnepligtige og længere tjenestetid. Det har Norge, Sverige,
Finland, de Baltiske lande, Polen,
Tyskland m.fl. indset. Og ønsker
man herudover udholdenhed
– dvs. evnen til at opretholde
indsættelser over længere tid
– er der ingen vej udenom reservestyrker. Det har stort set
alle NATO-lande, herunder USA,
Storbritannien og Canada, indset. Med den rette uddannelse
og rutinering vil sådanne reservestyrker, herunder tidligere
værnepligtige på kontrakt, tillige kunne aflaste det stående

forsvar under længerevarende
internationale indsættelser, således som de har gjort på Balkan,
i Afghanistan, Irak m.v. – særligt
hvis udsendelsesperioderne gøres håndterbare.
En sidegevinst ved en øget anvendelse af værnepligt og af reservestyrker er selvsagt, at dansk
forsvar – på ny – får den folkelige
forankring, som er helt nødvendig for et velfungerende forsvar,
samtidig med at det er med til at
gøre samfundet mere robust, ligesom rekrutteringsgrundlaget
til Forsvarets stående styrker og
til Hjemmeværnet vil blive styrket.
DER SKAL FØRES REALPOLIK ANSVARET ER STORT
Såfremt man fra politisk hold
vælger at inkludere Beredskabet
i forsvarsforliget, så husk på, at
et stærkt kommunalt redningsberedskab suppleret af et ditto
statsligt – sammen med Forsvaret, Hjemmeværnet og Poltiet
- er fundamentet for et robust
samfund.
På sikkerhedsområdet er det på
høje tid at føre – og gennemføre – realpolitik, dvs. politik,
der er en direkte og nødvendig
konsekvens af den verden, vi
befinder os i, frigjort fra tilfældige meningsmålinger. Alt andet
vil være uansvarligt. Der hviler
derfor et meget stort ansvar på
Folketingets skuldre, for sikkerhed er fundamentet for vores
velfærd.
I Folk & Sikkerhed har vi tiltro til,
at Folketinget vil træffe de helt
nødvendige valg, således at vi
igen får et
RELEVANT, ROBUST OG FREMTIDSSIKRET DANSK FORSVAR
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79 KONKRETE ANBEFALINGER
79 anbefalinger er skrevet ind i Folk &
Sikkerheds Alternative Forsvarsrapport
2016, som et væsentligt bidrag til den
offentlige debat om det kommende Forsvarsforlig. Da vi præsenterede rapporten
på vor Sikkerhedspolitiske Konference på
Christiansborg i november 2016, var der
mange positive politiske tilkendegivelser
til indholdet.
Rapporten er skrevet så den både kan
anvendes på det politiske niveau og som
grundlag for en debat i befolkningen. Det
sidste har Folk & Sikkerhed gjort meget
for ved en lang række dialogmøder over
hele landet, hvor borgeren er kommet til
orde. I overensstemmelse med Folk & Sik2
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kerheds Mission, Vision, Formål og Værdier har Den Alternative Forsvarsrapport en
holdnings-og værdibaseret tilgang. Vi har
fokuseret på nogle overordnede ”pejlemærker” for Danmarks fremtidige forsvar.
Rapporten rummer også konkrete anbefalinger til indholdet i det kommende forsvarsforlig.
Den Alternative Forsvarsrapport er opdelt
i direkte anbefalinger til det kommende
forsvarsforlig. Den sikkerhedsmæssige
situation, Forsvarets status, opgaver, personel og materiel samt en gennemgang af
Hær, Søværn, Luftvåben og Hjemmeværn.
Hvis du vil vide mere, så rekvirer vor elektroniske anbefalinger til Forsvarsforliget.

Folk & Sikkerheds
Christiansborgkonference om
Den Alternative Forsvarsrapport

HJEMMEVÆRNET ER VORT
FOLKELIGE BIDRAG TIL
SIKKERHEDEN

Hjemmeværnet med sine 47.000 frivillige
medlemmer, heraf 15.000 i den aktive del,
er bekymret for det politiske udfald af Forsvarsforliget. Hjemmeværnet støtter i omfattende grad det civile samfund med bistand til Politi, Beredskab og Forsvar, men
kan også anvendes til flere nye forsvarsrelaterede opgaver. Sidste år leverede man
alene 2.6 mio. timer til øvelse, uddannelse
og indsættelse.
Men i indeværende Forsvarsforlig har
Hjemmeværnet måtte levere 20% af sit
budget tilbage i forbindelse med pålagte
effektiviseringsbestræbelser. Disse penge
er nødvendige for Hjemmeværnets handlefrihed og sammenhængskraft. De frivillige opfatter det decideret som en fremtidig ubalance, hvis man ikke fortsat kan
styrke den markante og samtænkte udvikling med det øvrige forsvar. Hjemmeværnet står over for store investeringer i
nye lastbiler, maskingeværer, tidssvarende
kommunikationsudstyr, nye Marinehjemmeværnsfartøjer og mange flere ting. Det
koster.
I dag har 81% af den danske befolkning
eller otte ud af hver ti danskere tillid eller
stor tillid til, at Hjemmeværnet kan løse
sine opgaver. 92 % af befolkningen mener samtidig, at det er af stor vigtighed,
at Hjemmeværnet kan støtte Beredskabet. Forsvaret er samlet Danmarks forsikrings-ordning, hvor Hjemmeværnet er
det effektive folkelige bidrag. Den enkelte
frivillige bidrager ikke blot ved sin fysiske
tilstedeværelse, men også til robustheden
i Danmark.
Folk & Sikkerhed ønsker, at Hjemmeværnet integreres yderligere i Forsvarets opgaveløsning uden dog, at Hjemmeværnet
s unikke opbygning og selvværd sættes
over styr. Hjemmeværnet skal i udstrakt
grad bevare sin selvstændighed, så frivilligelementet ikke ødelægges. Folk & Sikkerhed ønsker, at Hjemmeværnets aktive
styrke på 15.000 i endnu højere grad end i
dag bliver mobil. Det skyldes, at Hjemmeværnets opgaver i stigende grad omfatter
bistand til det civile samfund.
Folk & Sikkerhed er opmærksom på, at
Hjemmeværnet er en militær organisation, så Hjemmeværnets kerneopgaver skal
ikke tilsidesættes i Forliget. Folk & Sikkerhed opfordrer til, at man skeler til vore nabolande Norge og Sverige, der begge har
den folkelige opbakning og støtte som i
Danmark. Både Sverige og Norge har øget
deres bevillinger til Hjemmeværnet.

VI SKAL KUNNE REAGERE PÅ UFORUDSIGELIG OG USIKKERHED

NATO flag

Ikke siden Den Kolde Krig har der været en
så alvorlig risiko for direkte eller indirekte
trusler mod Danmark og dets NATO-allierede, som der er i dag. Truslerne er
mangeartede og meget komplekse. Danmark risikerer ufrivilligt at blive inddraget
i konflikter i vort nærområde, primært
Østersøen, Baltikum og Polen og muligvis Ungarn, Rumænien og Bulgarien samt
Arktisk. Dertil kommer hjemlig terror og
cyberwarfare. Kort sagt: Den sikkerhedspolitiske situation globalt i dag er præget
af Usikkerhed og Uforudsigelighed.
Derfor er det for Folk & Sikkerhed et must,
at politikerne begynder at føre realpolitik
styret af den sikkerhedsmæssige virkelighed. Det gælder i høj grad Danmarks
forpligtigelser over for NATO og, at vi lever op til, at 2 % af vor BNP går til Forsvar
og Sikkerhed. Det nye Forsvarsforlig bør

derfor knække kurven, så Danmark i 2024
påny bruger 2 % på Forsvaret. Det kan ske
med en gradvis forøgelse på 10% pr. år.
SIKKERHEDSPOLITISKE ALLIANCER
Ser man sikkerhedspolitisk på vore alliancer, er det ikke kun NATO, der slår revner
med fokus på Tyrkiet. Men Storbritannien har forladt EU-samarbejdet. I lyset af
flygtninge og migrationskrisen skal det
påpeges, at både Bulgarien og Ungarn
har pro- russiske præsidenter. Endelig må
ikke glemmes, at USA med Donald Trump
har sat en ny dagsorden, hvor præsidentens ageren på den internationale sikkerhedspolitiske scene i mange henseende
forekommer mindre velovervejet.
Længere væk er både Kina og Nordkorea
begge i en fortsat positioneringsfase og
en udbygning af deres militære kapacite-

ter. Forholdet til Rusland og EU og NATO
er blevet klart forværret. Rusland holder
store flådeøvelser i Østersøen med kinesisk deltagelse og en større landmilitærøvelse i Hviderusland i september med op
til 100.000 soldaters deltagelse.
LÆNGERE OG STÆRKERE FORLIG
Derfor skal det nye Forsvarsforlig gerne
både blive længere og bredere. Dels for at
sende et signal til vor omverden gennem
NATO, dels styrke vore sikkerhedspolitiske
alliancer og være i stand til, at reagere på
disse fremover om det sker i Østersøen,
Arktisk eller på vor egen hjemmebane.
NATO er grundstenen i dansk sikkerhedspolitik og i sidste ende Danmarks sikkerhedsgaranti, som også Taksøe-Rapporten
understregede.

STYRK OG UDVID BÅDE VÆRNEPLIGTEN OG RESERVEN
Siden 1849 har vi haft almindelig værnepligt, nedfældet i Grundloven, og
værnepligtige kan i dag langt mere end
myterne siger. En værnepligtig er en soldat. Har han modtaget 8-12 måneders
uddannelse, er han endda fuldbefaren
soldat. Derfor ønsker Folk & Sikkerhed
flere værnepligtige og længere værnepligtstid, så vi opbygger en væsentlig

samfundsreserve. Ønsker vi ”udholdenhed
og styrke”, er svaret værnepligt og reserve.
Folk & Sikkerhed ser gerne en værnepligtstid på minimum 8 -12 måneder.
Alt andet giver ikke mening, og vil være
alt for dyrt. Værnepligtige bør sammen
med Hjemmeværnet og Reserven udgøre grundstammen i et hjemligt forsvar. Værnepligten bør gentænkes, så de

værnepligtige kan bruges til observation, overvågning, bevogtning af sårbare
installationer, når terroren eller krisen
rammer, eller til lettere kampopgaver.
Værnepligtige er ikke løsningen, men en
del af løsningen. Uddan dem til enhedsuddannelse i stedet for enkeltmandsuddannelse, og gør som Norge, Sverige, Finland,
Estland, Litauen, Polen, Tyskland mfl., hvor
værnepligt er integreret i landenes forsvar
og alle med længere værnepligt end fire
måneder.
Personel af reserven udgør en vigtig og
fleksibel personelreserve og indgår som
en integreret del af Forsvar og Hjemmeværn. Stort set samtlige NATO-lande
har en reservestyrke. Folk & Sikkerhed
mener, reserveofficersuddannelsen bør
genindføres/ den nuværende ”løjtnantsuddannelse” gøres permanent. Der bør
genindføres videre-og efteruddannelsesstrukturer for reserven. Reserven bør
fortsat være en integreret del af Forsvaret og Hjemmeværnets operative strukturer og enheder med afsæt i Forsvarets
HR Delstrategi 9.

Værnepligtige har været med siden 1849 og skaber sammen med Reserven unik sammenhængskraft i samfundet.
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ET STÆRKT OG SAMMENHÆNGENDE DANSK FORSVAR / -GLEM IKKE ROBUSTHEDEN

flere opgaver. De værnepligtige skal selvfølgelig bruges til observation, overvågning,
bevogtning og afspærring ved landets sårbare installationer, når terroren-eller når krisen rammer eller til kamp. I dag mangler vi totalt den slags indsætbare styrker. Så giver
længere værnepligt pludselig god mening. Værnepligt er ikke løsningen- men en del
af løsningen. Alt sammen kan I læse mere om i Folk & Sikkerheds fire Briefs, som kan
læses i denne avis.

mark bør vi satse på, at 60% af vore soldater er klar til kamp og på opbygning af en reservestyrke. Vi har i dag et Forsvar i ubalance”.
Vi føler derfor, at det er ”rettidigt omhu”, at vi i vor argumentation overfor borgerne
som målsætning siger. ”Danmark har i det nye Forsvarsforlig brug for et relevant, robust
og fremtidssikret Forsvar med klare opgaver, rammer og mål. Endvidere skal det have en
struktur, organisation og økonomi i balance, både på kort, mellemlang og langt sigt. ”

Forsker, ph.d. Jeppe Trautner, Forsvarsakademiet sagde direkte til politikere og opinionsdannere på vor store Christiansborghøring, ”at Danmark og den europæiske del af
NATO bruger for mange penge på militær administration og for lidt på kampkraft. I Dan-

Med venlig hilsen og god arbejdslyst
Folk & Sikkerhed

Redningsberedskabet to komponenter holder også Danmark sammen

BEREDSKABSFORLIGET -GLEM IKKE ROBUSTHEDEN
I regeringsgrundlaget fra 2016 skrev
man klart og tydeligt i afsnittet om National Sikkerhed, ”at et stærkt og robust
beredskab er vigtigt for Danmarks sikkerhed og tryghed.” Det nuværende et-årige
beredskabsforlig udløber dog lige som
Forsvarsforliget ved årsskiftet. Hvad sker
der så? Læser man Finanslovsudkastet, er
der afsat 2.5 mia. kr. til Forsvar, Politi og
Fængsler. De penge vil Beredskabet også
gerne have del i. Det statslige Beredskab
venter således ikke at få et selvstændigt
forlig, men bliver sandsynligvis integreret
i det kommende forsvarsforlig.
Glemmer politikerne samfundets sårbarhed, som årligt kommer til udtryk
gennem Det Nationale Risikobillede og

som tegner et overordnet risikobillede
af klimaforandring, ekstremregn, storme,
oversvømmelser, fugleinfluenza, husdyrsygdomme, ekstreme flygtningestrømme, terror og cyberangreb?
Både det kommunale og det statslige
beredskab savner penge. Det kommunale kan knap nok klare dagligdagens
hændelser, og det statslige mangler sin
robusthed. Formanden for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen siger, at de
kommunale beredskaber skal spare 175
mio. kr. som led i økonomiaftalen mellem
Kommunernes Landsforening og Regeringen. Det svarer til 20% af kommunernes samlede beredskabsbudget.

”Det kommer til at koste menneskeliv.
Sparekravet betyder, at vi ikke kan uddanne mandskab og opdatere materiel i den
udstrækning, der er behov, hvis Danmark
rammes af en terrorhændelser. Opret derfor
en katastrofefond samt åben op for kommunal værnepligt ” siger DB-formanden.
STADIG STORE BESPARELSER
TRUER BEREDSKABET
Det Robuste Beredskab savner i dag
sit overbygningsberedskab, som i realiteten ikke findes. Ganske vist fik man
tilbagerullet besparelserne på det statslige redningsberedskab, så de fra 2017
er reduceret fra 125 mio.kr til 45. mio.kr.
Ellers skulle fire beredskabscentre være

lukket. Besparelsen i år på 45 mio. kr.
gør dog stadig ondt hos Beredskabsstyrelsen. Organisations-tilpasning, fælles
administrative løsninger og kapaciteter
inden for Forsvarsministeriets område,
samordnet redningsberedskab på Bornholm samt regulering af kommunernes
økonomi som led i de ændrede regler for
brand-synsterminer, er realiteten.
Folk & Sikkerhed mener, at politikerne skal
genskabe et robust redningsberedskab omkring faste/frivillige /værnepligtige, materiel og øget kompetencer. Der mangler ligeledes en bæredygtig vagtordning på landets
seks beredskabscentre, så mandskabet ikke
udtyndes. Gør i stedet bemandingen stærkere.

