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Folk & Sikkerhed til Folkemøde på Bornholm:

Danske værdier, samfundspligt og partnerskabsaftaler med de unge

________________________________________________________________________________________________________________________

Af Claus Arboe-Rasmussen

- Take them by the balls, sagde sognepræst og blogger Kathrine Lilleør, medlem af Folk & Sikkerheds
præsidium til de mange tilhørere på Cirkuspladsen
under Folkemødet i Allinge. Kathrine Lilleør var Folk
& Sikkerheds opvarmer på Speakers Corner til det
efterfølgende dialogmøde i Dansk Folkeoplysnings
Samråds telt.
Med bemærkningen hentydede Kathrine Lilleør til
en amerikansk generals strategi, og generalens citat
omsat til en sognepræst vakte vild jubel, og de mange folkemødedeltagere havde svært ved at slippe
hende. Speakers Corner-journalisten, der styrede
seancen, fik brug for megen overtalelse for at få
styret forsamlingen!
Det var nu andet år Folk & Sikkerhed var til stede på Folkemødet, og det bliver nok ikke sidste gang. I løbet
af de fire folkemødedage dumpede 60.000 mennesker forbi de 1.300 arrangementer. Overalt var der folketingspolitikere, lobbyister og organisationsfolk, der forsøgte at fange din opmærksomhed.
I år var Folk & Sikkerhed krøbet ind i et større telt stillet til rådighed af vor samarbejdspartner Dansk Folkeoplysnings Samråd, der sammen med Bornholms Regionskommune og Bornholms Tidende havde hovedansvaret for tilrettelæggelse og afviklingen af Folkemødet.
Til at sikre os Folkemødets opmærksomhed havde Folk & Sikkerhed på ny skabt en samarbejdsaftale med
Campus Bornholm. Denne gang var det en 1.g-klasse, der kastede sig ud i en markedsføring af vort dialogmøde og lavede spørgeskemaanalyse blandt de unge Folkemødedeltagere. Klassen deltog sammen med
deres lærer efterfølgende i vort dialogmøde – til stor ”misundelse” fra mange af de øvrige arrangører, der i
perioder havde svært ved
at trække publikum til
deres debat.
Folk & Sikkerhed havde i
år valgt temaet ”Danske
værdier - pligt, frivillighed og medborgerskab”.
Som oplægsholder deltog
sognepræst
Kathrine
Lilleør, den kommitterede for Hjemmeværnet
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kerheds formand, Frank E. Andersen. Det blev en meget
spændende debat, mens vind og vejr ruskede i teltstængerne, og Folk & Sikkerheds nye roll-ups var ved at flyve
væk.
Der blev sat fokus på Folk & Sikkerheds forslag om udvikling af en samfundspligt til flertallet af hvert ungdomsår,
hvor de unge, der ikke søger værnepligt, kan ”aftjene” en
frivillig værnepligt hos f.eks. Natteravne, Ungdommens
Røde Kors eller i samarbejde med Folk & Sikkerheds
mange interesseområder.
Det var et tema, der optog de unge 1.g’er meget, og der
blev spurgt tæt ind til meritoverførsel etc. Frank E. Andersen begrundede bl.a. forslaget med at informere om,
at der af en ungdomsårgang på ca. 70.000 kun er ca.
4.500, der aftjener værnepligt i forsvar eller beredskab.
Derfor var ideen om en samfundspligt, hvor de unge kan
lære mere om, hvordan de selv som frivillige kan styrke samfundet, et godt signal.
Jens Hald tog over og berettede om, hvorfor frivilligheden i vort samfund er så vigtig, og hvorfor Hjemmeværnet med 48.000 frivillige er i stand til at rykke ud 14 gange i døgnet.
Kathrine Lilleøre supplerede debatten fint, og det viste sig, at flertallet af de unge tilhørere meget gerne vil
ud i frivillig samfundstjeneste, hvis det kan hjælpe dem videre i uddannelsen.
Om lørdagen var Folk & Sikkerhed igen i aktivitet. Denne
gang var Frank E. Andersen inviteret ned på marinehjemmeværnskutteren i Allinge Havn, hvor han skulle debattere ”frivillighed” med Jens Hald, Peter Kim Laustsen fra
Forsvarsakademiet og formanden for Hovedorganisationen for Personel af Reserven Jan Hjortshøj. Det blev en
livlig debat, hvor Frank E. Andersen fik markedsført frivillighedsbegrebet, offentlighedsloven og Folk & Sikkerheds
høringssvar i anledning af ændringerne til Forsvarsloven,
og direkte opfordrede til, at Hjemmeværnet får dobbelt så
mange frivillige som i dag.
Jan Hjortshøj kunne supplere med, at 1/3 af alle reserveofficerer allerede i dag er med i Hjemmeværnet.
Konklusionen på de fire dage på Folkemødet er for Folk & Sikkerhed klar. Vi skal også være med i 2014,
hvor vi for tredje gang vil kunne sætte fokus på vore danske værdier og skabe endnu flere strategiske samarbejdsaftaler.
Man kan sige meget
om Folkemødet på
Bornholm, men det er
en enestående lejlighed til at udnytte lobbyismens bedre sider
og få skabt kontakter
og dialog. Folk & Sikkerheds
strategiske
samarbejde med både
Dansk Folkeoplysnings
Samråd, Hjemmeværnet og Campus Bornholm bør udvides til
endnu flere.
Vel mødt på Bornholm til juni 2014.
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FLAGDAG 2013 – 5. september

________________________________________________________________________________________________________________________

Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed for at hædre de personer, der er eller har været udsendt som led i Danmarks aktive internationale engagement, og mindes de mange unge, der har mistet livet under indsatsen.
Folk & Sikkerhed udsender i sommer FLAGAVIS-1, der trykkes i 5.000 eksemplarer.
Avisen fordeles bredt - bl.a. til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer i vore 98 kommuner, med opfordring til, at kommunerne engagerer sig aktivt i markeringen af flagdagen, - bl.a. ved at skabe arrangementer, hvortil veteraner bosiddende i kommunen inviteres.
FLAGAVIS-2 udsendes efter flagdagen.

Oversigt

over arrangementer, der afvikles torsdag 5. september 2013

___________________________________________________________________________________________________________
Senest opdateret: 26. juni 2013

Veteraner fra forsvarets, politiets, beredskabsstyrelsens og det offentlige Danmarks øvrige internationale missioner
behøver ikke længere køre langt for at deltage i arrangementer på den nationale flagdag. Dagen markeredes i 2012 i
mere end 50 af landets 98 kommuner, og dette tal forventes øget her i 2013.

Assens

Assens Kommune i samarbejde med Assens Marineforening:
08.00 - Velkomst ved Tom Kristensen, formand for Garderforeningen - Assenskredsen
08.05 - Flaghejsning på Kogehusmolen - Assens Havn
08.10 - Borgmester Finn Brunse taler
08.30 - Morgenforplejning i Assens Marineforening.
Kontakt: formand@assens-marineforening.dk eller (kommunen) beped@assens.dk

Horsens

Program for arrangementet i Horsens:
09.30 - samling ved Banegården
10.00 - march gennem byen til mindepladen ved Havnen - Juelsminde-Garden medvirker
10.30 - kranselægning ved borgmester Peter Sørensen
11.00 - march via Søndergade til Horsens Rådhus
11.30 - taler ved borgmester Peter Sørensen, oberst Kurt Mosgaard og Marie Krarup, MF (DF)
12.00 - Horsens Kommune er vært ved et mindre traktement.
Tilmelding via mail - flagdag.horsens@gmail.com

København

10.30: Kranselægning ved monumentet i Kastellet.
Kongehuset, regeringen, Folketingets formand m.fl. deltager sammen med inviterede fra erhvervsliv, politi,
forsvar og organisationer.
Deltagere uden invitation er velkomne til at være til stede ved kranselægningen.
11.00: Tøjhusmuseets udstilling - gratis adgang for soldater og pårørende
12.15: Parade på Københavns Rådhusplads. Paraden indledes ved Livgardens Kaserne i Gothersgade.
14.30: Mindegudstjeneste i Holmens Kirke (kræver adgangskort)
16.00: Parade på Christiansborg Slotsplads
17.00: Folketingets Præsidiums reception for årets udsendte og deltagere ved mindegudstjenesten.

Vordingborg

Særligt flagdagsarrangement i tilknytning til Vordingborg Garnisons 100 års jubilæum. Hendes Majestæt
Dronningen og prinsgemalen ankommer med DANNEBROG kl. 10.00 og kører i karet ledsaget af GardehuFolk & Sikkerhed med nyheder og aktiviteter - læs mere på www.folkogsikkerhed.dk

sarregimentets Hesteeskadron til kasernen. Parade, rundvisning, Åbent Hus-arrangement, afsluttende med
en uformel sommerfest med grill-arrangement for garnisonens ansatte, veteraner, gæster m.v.

Viborg

Gudstjeneste i Viborg Domkirke kl. 19.00. - Kl. 19.40 samling på Kongehyldningsplænen ved flagstangen og
mindestenen. Fællessang ved Viborg Damekor.
Tale ved borgmester Søren Pape Poulsen.
Kranselægning - fællessang - nedtagning af Dannebrog.
Afslutningsvis indbydes alle fremmødte til en reception i Sognegårdens Festsal.

Tønder

Arrangement ved områdets soldaterforeninger i samarbejde med det lokale Hjemmeværn - mødetid kl.
10.45 på P-pladsen ved Tønder Sygehus, march gennem Tønder by til modtagelse på Rådhuset, hvor borgmester Laurids Rudebech taler. Kort andagt ved feltpræsten - afslutning ca.kl. 11.30 med "Altid frejdig ...".
Kontaktperson: Allan Poulsen, tlf. 74 72 09 21.

Aarhus

Arrangement ved monumentet i Mindeparken i Aarhus tilrettelagt i samarbejde mellem Aarhus Kommune,
SOK og Monumentkomiteen.
09.45 - alle på plads ved flagstangen ved monumentet - musikunderholdning
09.55 - D.E. greve Ingolf og grevinde Sussie ankommer
10.00 - flaghejsning - tale ved borgmester Jakob Bundsgaard - kranselægning
Efterfølgende reception for tilmeldte på Jydsk Væddeløbsbane.

Vi skrev til kommunalpolitikerne om flagdagen …

________________________________________________________________________________________________________________________

I disse dage er 3.000 flagaviser på vej ud til kommunalpolitikerne i landets 98 kommuner. Hver flagavis ledsages af denne opfordring til vore kommunalpolitikere:
Kære kommunalbestyrelsesmedlem!
Det netop afviklede Folkemøde i Allinge er af mange blevet betegnet som et folkeligt arrangement og en god måde at
komme i kontakt med danskerne på.
Det mener Folk & Sikkerhed også er tilfældet med Den nationale flagdag for Danmarks Udsendte den 5. september.
Det er femte gang, vi hædrer vore soldater, politifolk, beredskabsfolk, sundhedspersonale eller andre, der har været
udsendt i international tjeneste for Danmark – og mindes de, der betalte med livet.
Sidste år blev der pligtmæssigt flaget fra landets rådhuse, men flere end 50 af landets 98 kommuner engagerede sig
og gik et skridt videre og afviklede flotte arrangementer. Dette tal ser Folk & Sikkerhed meget gerne øget i år, og i det
lys skal denne henvendelse opfattes.
Folk & Sikkerhed – landets største upolitiske forsvars-og sikkerhedspolitiske organisation – vil gerne gøre markeringen
af flagdagen til en regional og lokal folkelig aktivitet på linje med Folkemødet, hvor kommunerne afsætter tid til lokalt
at hylde kommunens egne udsendte veteraner og disses pårørende.
Det er nu blevet lettere for kommunerne at udfinde ”egne veteraner”. Kommunerne kan – med oplyst baggrund for
anmodningen – rette henvendelse til Forsvarets Personeltjeneste på fpt@mil.dk og få tilsendt en fortegnelse over
veteraner med bopæl i kommunen. I mailens adressefelt skal man blot anføre ”Anmodning om veteranadresser”.
Denne mulighed omfatter navne og adresser på militære veteraner. Skal kommunen have kontakt til udsendte politifolk, beredskabsfolk eller sundhedspersonale, er det en god mulighed at indrykke en annonce med ”invitation” i lokalpressen.
Folk & Sikkerhed opdaterer alle flagarrangementer på sin hjemmeside – så send os venligst en mail med praktiske
informationer. Supplerende spørgsmål vil tilsvarende kunne rettes til Folk & Sikkerheds Sekretariat.
God fornøjelse med læsning af medsendte flagavis 2013.
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Hæder til en helt

________________________________________________________________________________________________________________________
Af Karen Dahlin, Forsvarets Kommunikationsafdeling - Foto: Rune Dyrholm

To gange blev kampvognskommandør Jacob Panton ramt af Taleban-snigskytter. Forleden blev han hædret af den
britiske forsvarschef, general Sir David Richards.

I begyndelsen af 2012 i Helmand, Afghanistan, udviste oversergent Jacob Panton ekstraordinært heltemod,
da han under to operationer blev ramt af fjenden, men alligevel lykkedes med at få ham sat ud af spil.
- Jeg troede ikke, at jeg ville overleve, og så tænkte jeg, at jeg lige så godt kunne bruge det sidste liv til at
nedkæmpe fjenden, siger Jacob Panton.
Netop den indstilling gjorde, at han forleden blev hædret med en ´Mentioned
in Despatches´ af den britiske forsvarschef, general Sir David Richards. I begrundelsen blev det påpeget, at Jacob Panton har udvist stort mod og handlekraft.
- Jeg har talt med dronningen, der var meget interesseret. En større hæder
kan man vist ikke få. Tak for, hvad du gjorde den gang, sagde general Sir David Richards, der tog sig god tid til at tale med Jacob Pantons familie og soldaterkolleger.
Overrækkelsen fandt sted på Kastellet i København, hvor blandt andre også
forsvarschef, general Peter Bartram, chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Per Ludvigsen og ikke mindst Jacobs familie var til stede.
- Jeg er meget stolt. Det er klart en hædersbevisning, der kommer, fordi de
virkelig mener det, og det gør mig glad, sagde Jacob Panton og tilføjede, at han ville gøre det igen.
Hædersbevisningen bliver givet for tapperhed, og med en den følger to egeløv i sølv.

Evaluering af veteranpolitikken

________________________________________________________________________________________________________________________

Det fremgår af aftalen om Forsvarets ordning 2013-2017, at der skal gennemføres en evaluering af veteranpolitikken.
Evalueringen har været forankret i en evalueringsgruppe under Forsvarsministeriets ledelse med deltagelse
af relevante ressortministerier, Forsvaret, faglige organisationer og centrale frivillige organisationer - herunder Folk & Sikkerhed.
Evalueringsrapporten er nu offentliggjort.
Folk & Sikkerhed finder, at rapporten klart viser, at indsatsen for veteraner og pårørende er på rette spor.
De mange tiltag - og ikke mindst den opfølgning, der nu følger evalueringens anbefalinger, vil uden tvivl
give veteranerne og deres pårørende den støtte, hjælp og anerkendelse, de med rette fortjener.
Folk & Sikkerhed ser frem til at deltage i det videre arbejde.
Læs mere om evalueringen på dette link til Forsvarsministeriets hjemmeside:
http://www.fmn.dk/nyheder/Pages/Evaluering-af-veteranpolitikken.aspx

Aktiviteter i Folk & Sikkerhed
________________________________________________________________________________________________________________________

13. august 2013
Bestyrelsesmøde kl. 13.00 i Kastellet (Nordre Magasin – Glücksborgstuen)
27. august 2013
Informations- og debatmøde med bestyrelsesmedlemmer i Folk & Sikkerheds lokalafdelinger kl. 10.00 på
Antvorskov Kaserne, Centerbygningen, lokale UV-1
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12. september 2013
Folk & Sikkerhed får besøg af 8 bestyrelsesmedlemmer fra Folk & Försvar i Sverige med henblik på gensidig
information og udveksling af synspunkter. Mødested: Kastellet

FERIELUKNING

Folk & Sikkerheds Sekretariat er ferielukket i perioden mandag 1. juli – fredag 26. juli inkl.
Generalsekretæren træffes i perioden på 20 24 86 33 for håndtering af uopsættelige problemstillinger.

Det var nu andet år Folk & Sikkerhed var til stede på Folkemødet på Bornholm, og det bliver ikke sidste gang! I løbet af de fire
folkemødedage dumpede 60.000 mennesker forbi de 1.300 arrangementer. Overalt var der folketingspolitikere, lobbyister og organisationsfolk, der forsøgte at fange opmærksomheden.

Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev med orientering, informationer, referater, synspunkter m.v.
Indsendte indlæg, som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sikkerheds holdninger og synspunkter.
Redaktion: Folk & Sikkerhed – Sekretariatet.
Redaktionen er afsluttet 28.06.13
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