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Trygt og sikkert både hjemme og ude …
Ved årsskiftet er det tid at se tilbage på året 2013 og samtidig se frem
mod de store og spændende udfordringer, 2014 vil byde på.
Folk & Sikkerhed arbejder for en samtænkt robusthed i samfundet
med henblik på frihed og tryghed for den enkelte. Vi bliver hele tiden
mindet om vigtigheden af kampen for dette – de to terrorangreb i
Rusland her lige før vinter-OL, der skabte usikkerhed om vore atleters
sikkerhed, og stormen Bodil, der pludselig satte en tryg hverdag over
styr for familier, der mistede deres bolig, er markante eksempler.
For at sikre frihed for den enkelte dansker må Danmark bidrage til at
sikre fred i verden – bekæmpe terror og have en kapacitet til at hjælpe
familier i tilfælde af naturkatastrofer.

Frank E. Andersen

Derfor er Folk & Sikkerheds sag vigtigt for hver eneste dansker: At sikre frihed, tryghed og ikke mindst sikkerhed såvel inden- som udenfor landets grænser.
Som opfølgning på dette tema har Folk & Sikkerhed i 2013 udsendt sin nye informationspjece om danske
værdier, der netop fremhæver et robust forsvars- krise- og katastrofeberedskab opbygget via samtænkning
mellem parterne i redningsberedskabet og et aktivt, frivilligt borgerengagement.
2013 har for Folk & Sikkerhed generelt været et år med et højt aktivitetsniveau. Vi har deltaget aktivt i den
sikkerhedspolitiske debat med udgivelse af nyhedsbreve og blade, vi har sendt høringssvar, bl.a. om ændringsforslag til forsvarsloven. Og vi har deltaget i Folkemødet på Bornholm for anden gang med eget dialogmøde med deltagelse af Kathrine Lilleør og Jens Hald og et stopfyldt telt, og har været aktive ved en
række andre arrangementer og dialogmøder ved Folkemødet.
Vores forsvars- og sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg den 17. maj var tilrettelagt under temaet ”Samfundets robusthed og sammenhængskraft i tilspidsede situationer” med indlæg af Københavns
politidirektør Thorkild Fogde og Mads Ecklon, chef for beredskabsplanlægning og krisestyring i Beredskabsstyrelsen.
I flere år har Folk & Sikkerhed forud for den nationale flagdag for Danmarks udsendte sendt breve til de 98
kommuners borgmestre og kommunalbestyrelser, således også i 2013. Det er glædeligt, at en flerhed af
kommunerne nu aktivt tilrettelægger arrangementer, der anerkender de lokale veteraner, som har deltaget
i international tjeneste. Også i 2013 kunne kommunerne via Forsvarets Personeltjeneste indhente kontaktoplysninger om lokalboende veteraner og dermed skabe en direkte kontakt.
2013 har også budt på en markant udvidelse af partnerskaber. Det er lykkedes at skabe et partnerskab med
Professionshøjskolen Metropol, der har startet en ny katastrofe- og risikomanageruddannelse. Der er afFolk & Sikkerhed med nyheder og aktiviteter - læs mere på www.folkogsikkerhed.dk

holdt et inspirations- og dialogmøde med lærere og lektorer fra professionshøjskolen og DTU i Lyngby,
Handelsgymnasiet i Køge og Campus Bornholm med fokus på den hjemlige beredskabs- og samfundsproblematik i relation til undervisningen.
2014 kommer til at byde på en række spændende udfordringer.
• Folk & Sikkerheds ambition er at skabe dialog med endnu flere danskere om sikkerhedspolitiske temaer for derigennem at sikre en folkelig stemme i spørgsmål af vigtighed for den enkelte danskers frihed,
tryghed og sikkerhed.
• I 2014 vil vi videreudvikle vore partnerskaber med relevante institutioner.
• Vi vil udvikle et sikkerhedspolitisk spil med fokus på unge i alderen 15-25 år. Og vi vil afholde en række
temaarrangementer på bl.a. uddannelsessteder.
• Vi vil arbejde hårdt for, at alle kommuner aktivt skaber flagdagsarrangementer for alle, der for det officielle Danmark har været udsendt i internationale missioner.
• Ved Folkemødet 2014 på Bornholm vil vi skabe vort eget arrangement og supplerende deltage mere
aktivt i endnu flere af de øvrige dialogmøder.
Det skal være mit håb for 2014, at alle med interesse for sikkerhedspolitik vil virke for den fælles sag til
gavn for danskeres mulighed for at færdes og leve trygt og sikkert.
GODT NYTÅR!

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 for Danmarks Udsendte.
Afsluttende indbydes til en beskeden nytårsreception i ”Gl. Varmecentral”, hvorunder Beredskabsstyrelsens
chef, direktør Henning Thiesen, vil orientere om status, udvikling og udfordringer i beredskabssammenhænge.

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.
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