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En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund
________________________________________________________________________________________________________________________
Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm

Folk & Sikkerhed introducerede et spændende idéoplæg om frivillig samfundspligt for Bornholms unge
under Folkemødet 2013 i Allinge.
Folk & Sikkerhed har den generelle holdning, at den almindelige værnepligt er grundlaget for ethvert dansk
forsvar, men at ordningen med fordel for samfundet og som helhed kunne tilpasses samfundsudviklingen
til derved at omfatte endnu flere.
Det kunne eksempelvis ske ved, at hver ungdomsårgang bidrager til samfundets samlede beredskab gennem en "værnepligt", der baserer sig på frivillighed og samtidig tilpasses samfundsudviklingen, så en stor
del af hver ungdomsårgang får mulighed for at bidrage til samfundets samlede beredskab.

Medinddragelse af de unge er afgørende for engagement, medejerskab og medansvar.
Unge fra gymnasiet på
Campus Bornholm tog
engageret imod ideen fra
Folk & Sikkerhed om en ny
frivillig samfundspligt for
unge. Udfordringen blev
præsenteret i Folk & Sikkerheds dialogtelt på Folkemødet af vort præsidiemedlem, sognepræst
og ph.d Kathrine Lilleør, og
ideen blev på stedet bakket op af den kommitterede for Hjemmeværnet,
Jens Hald.
Udgangspunktet er den konstatering, at kun ca. 4.500 unge af en ungdomsårgang på 70.000 i øjeblikket aftjener værnepligt. Tallet er faldet
drastisk gennem de senere år, samtidig med at interessen for og debatten blandt de unge for forsvars- og beredskabsmæssige temaer er
faldet tilsvarende.
På denne baggrund blev der på Folkemødet af 1.k på Campus Bornholm, - med baggrund i en projektopgave – gennemført en analyse,
som meget spændende viste, at 91 % af de adspurgte unge siger ”ja
tak” til en frivillig samfundspligt for på den måde selv at medvirke til at
skabe et robust samfund.
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Folk & Sikkerhed aftalte med de unge og deres underviser at interviewe 150-200 andre unge i løbet af de
fire folkemødedage.
Resultatet foreligger nu i en færdig analyse, hvor de bornholmske unge siger ja til en samfundstjeneste
baseret på frivillighed.
En sådan samfundstjeneste kunne eksempelvis tilrettelægges gennem et kortere praktikophold hos Forsvaret, Redningsberedskabet, Politiet eller Sundhedssektoren, eller i en organisation, der har med det frivillige
indsatsområde at gøre. Det kunne være i Hjemmeværnet, Beredskabsforbundet, Ungdommens Røde Kors,
Natteravnene, Sundhedsområdet, Veteranhjemmene – for blot at nævne nogle af de mange muligheder.
Lysten til at aftjene en sådan frivillig samfundstjeneste udspringer af de unges ønske om selv at bidrage til
at fastholde og udbygge det robuste samfund, som store dele af befolkningen ellers normalt blot tager for
givet.
Det er meget positivt at læse denne analyse baseret på de bornholmske unge. Mon ikke tallene kan overføres til det resterende Danmark?
I forhold til vores "normale" værnepligt er jeg ikke bekymret for, at færre unge søger værnepligt i Forsvaret.
For os handler det om, at unge gennem en samfundstjeneste får større viden om og indsigt i, hvorledes
samfundets samlede sikkerhedsberedskab er skruet sammen.
Øget viden om samtænkning, styrkelse af beredskabet i samfundet på frivillig basis, og måske muligheden
for ad denne vej at optjene merit til de unges videre uddannelse, er noget af det, vi ældre kan bygge videre
på.
I øvrigt er det en interessant observation i de unges analysearbejde, at interessen for en frivillig samfundstjeneste var en smule højere hos pigerne end drengene.
I elevgruppen fra 1.k Campus Bornholm omtaler man bl.a. i analysearbejdet bred tilfredshed med opgaven,
og der er enighed blandt de unge om, at Folk & Sikkerheds udtrykte formål om at forbedre det samlede
danske sikkerhedsnetværk er interessant og spændene at arbejde videre med, også i relation til den daglige
undervisning.
Folk & Sikkerhed vil i den kommende tid viderebearbejde temaet med udgangspunkt i undersøgelsesresultatet, som de unge fra Campus Bornholm så inspirerende har udarbejdet.

Den nye kommitterede for Hjemmeværnet
________________________________________________________________________________________________________________________

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen bliver fra den 1. november 2013 den nye kommitterede for Hjemmeværnet og afløser dermed Jens Hald.
Bjarne Laustsen, der er 59 år og oprindelig uddannet maskinarbejder, har været medlem af Folketinget i
perioden 1992-1994 samt kontinuerligt siden 1998. Bjarne Laustsen har bl.a. været forsvarsordfører i perioden 2011-2013. Gennem sit politiske virke har Bjarne Laustsen opbygget et indgående kendskab til Forsvaret samt Hjemmeværnet, og han vil derfor blive et godt
bindeled mellem Hjemmeværnet, det politiske niveau samt befolkningen.
- Jeg er glad for, at valget er faldet på Bjarne Laustsen som ny kommitteret for
Hjemmeværnet, udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen. Hjemmeværnet er
inde i en rigtig positiv udvikling. Det gælder både i forhold til rekruttering og i forhold til befolkningens anerkendelse af det kæmpestore arbejde, som Hjemmeværnets tusindvis af frivillige udfører hver dag året rundt til gavn for os alle sammen, udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen.
Den kommitterede for Hjemmeværnet udgør sammen med chefen for Hjemmeværnet Hjemmeværnsledelsen.
Hjemmeværnsledelsen er ansvarlig for Hjemmeværnets samlede virke.
Den kommitterede for Hjemmeværnet leder arbejdet med at rekruttere frivillige til Hjemmeværnet, ligesom den
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kommitterede er ansvarlig for Hjemmeværnets informationsvirksomhed.
Derudover er det den kommitteredes opgave at arbejde for et godt forhold mellem befolkningen og Hjemmeværnet.

Den nye forsvarsminister på ”pligtbesøg”!
________________________________________________________________________________________________________________________

Forsvarsminister Nicolai Wammen var 13. – 14. oktober 2013 på sit første besøg hos de danske soldater
på støtteskibet Esbern Snare, der i øjeblikket deltager i NATO’s antipiraterioperation Ocean Shield ud for
Somalias kyst.
Besøget på Esbern Snare var en del af en større rundrejse for forsvarsministeren, som sluttede rejsen i Afghanistan.
Det var første gang Nicolai Wammen fik mulighed for at besøge soldaterne, og besøget og samtalerne med
soldaterne gjorde indtryk på forsvarsministeren.
- Vores indsats ud for Somalias kyst er afgørende for at sætte piraterne ud af spil. Danske handelskibe skal
ikke frygte for deres liv og varer - uanset hvor de sejler i verden. For mig har det været imponerende at
opleve hele besætningernes og de udsendtes engagement og professionalisme. Vi kan være stolte af vores
udsendtes indsats mod pirateri, sagde Nicolai Wammen.
Tirsdag 15. oktober fik forsvarsministeren mulighed for at spotte mulige pirater langs Somalias kyst. Ministeren var nemlig ude at flyve med det danske CHALLENGER-flybidrag, som i øjeblikket deltager i NATO’s
antipiraterioperation. Fly-bidraget patruljerer langs Somalias kyst, hvor det holder øje med mulige piratskibe og mulige piratlejre på kysten.
CHALLENGER-flybidraget har deltaget i Operation Ocean Shield siden 23. september og hjemtages den 22.
november 2013. Fly-bidraget varetages af 20 mand.
Det danske maritime styrkebidrag består p.t. af 153 personer. ESBERN SNARE forlod Flådestation Frederikshavn lørdag 21. september 2013. Skibet deltager i Operation Ocean Shield fra den 8. oktober 2013 og
året ud.
Forsvarsministeren besøgte efterfølgende 16.–17. oktober 2013 de danske styrker i Helmand-provinsen i
Afghanistan.
Forsvarsministeren havde under besøget lejlighed til at mødes med den øverstkommanderende for ISAFstyrkerne, general Joseph Dunford og NATO’s øverste civile repræsentant, ambassadør Maurits Jochems.
- Jeg er særdeles stolt af den indsats, de danske soldater yder i Afghanistan. Deres arbejde er med til at
sikre skolegang og sundhed for den afghanske befolkning og med til at gøre Danmark til et mere trygt sted.
Afghanistan er ikke længere et fristed for terrorister, siger Nicolai Wammen. De afghanske sikkerhedsstyrker har siden juni haft det ledende ansvar for sikkerheden – ikke kun i Helmand-provinsen – men i hele
Afghanistan. Langt de fleste sikkerhedsopgaver løses i dag uden støtte fra NATO’s styrker og de afghanske
sikkerhedsstyrker har ved flere lejligheder bevist, at de kan håndtere denne vanskelige opgave. Jeg er stolt
af, at Danmark og danske soldater har bidraget til den udvikling.
I alt er der ca. 350 danske soldater i Afghanistan. Ca. 300 af soldaterne er udsendt til Helmand-provinsen.

Aktiviteter i Folk & Sikkerhed
________________________________________________________________________________________________________________________

13. november 2013
Ledermøde kl. 09.30 i Sekretariatet
25. november 2013
Bestyrelsesmøde kl. 14.00 i ”Rüses Stue” i Nordre Magasin i Kastellet.

Folk & Sikkerhed med nyheder og aktiviteter - læs mere på www.folkogsikkerhed.dk

13. december 2013
Ledermøde kl. 13.00 i Sekretariatet

Nytårsgudstjeneste

Folk & Sikkerhed arrangerer nytårsgudstjeneste i Kastelskirken

søndag 5. januar 2014 kl. 14.00.
Prædikant er hærprovst Thomas H. Beck.
Efter gudstjenesten lægges blomsterdekoration ved Det Nationale Monument.
Afsluttende indbydes til en beskeden nytårsreception i ”Gl. Varmecentral”.

Situation fra SIKU 2013 i Holstebro
Foto: Heri Hammer Niclasen

Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev, typisk med indhold af aktuel 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.
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