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Partnerskabsarbejde er positivt – og vejen frem
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Tekst og foto: Claus Arboe‐Rasmussen

Der var fra flere sider rosende bemærkninger til Folk & Sikkerheds indsats i det forløbne år som reaktion på
formanden, Frank E. Andersens beretning på årsmødet i Fredericia fredag 9. maj.
‐ Det er faktisk lidt imponerende, hvad Folk & Sikkerhed har nået
at gennemføre, siden vi var samlet sidst, lød det fra Lone Palle,
Foreningen Mursejleren. Og Ole Pedersen, Netværk Midt‐ og
Vestjylland, mente også, at vores organisation nu går i den rigtige
retning.
Under debatten understregede Carl Ilsøe, Bornholm, behovet for at
fastholde Folk & Sikkerheds engagement i hele bredden inden for
”de fire søjler”, Forsvar, Politi, Beredskab og Den civile sektors be‐
redskab. Derved fastholder vi folkeligheden, fastslog han.
Lennart S. Olsson, Beredskabsforbundet, understregede den store samfundsopgave det er at få uddannet
to milioner danskere i førstehjælp.
Det har været et ret travlt år for Folk &
Sikkerhed, og formanden erkendte lidt
stolthed over, at vi som frivillige har
opnået så meget. Lidt af successen kan
henføres til det produktionskatalog, som
bestyrelse har brugt som styringsred‐
skab, og som har omfattet strategisk
arbejde, aktiviteter, kommunikation og
aktivt lobbyarbejde.
Det hele bygger på landsorganisationens
vision og mission, tilført en god portion
dedikeret frivillig indsats.
Dialogmøderne med fokus på ”sam‐
Beredskabsfolk til årsmøde – fra venstre Johnny
G. Larsen, Kirsten Nielsen og Carsten Lind Olsen
fundspligt for unge” som en mulig aflø‐
ser for værnepligt, har vist sig levedyg‐
tigt. Et analysearbejde udført af unge fra Campus Bornholm fulgt op af velbesøgte debatmøder i Åkirkeby
og Haderslev og suppleret med vores deltagelse i udstillingsarbejde i Sønderjylland og København har vist
sig effektivt.
Den årlige tilstedeværelse i Folkemødet på Bornholm er en meget god platform for Folk & Sikkerheds ar‐
bejde. I løbet af de fire dage Folkemødet løber er der gode kontaktmuligheder til politikere, presse og opi‐
nionsdannere, og deltagelse af 60.000 interesserede.
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Partnerskaber med uddannelsesinstitutioner
Et andet interessant omdrejningspunkt er Folk & Sikkerheds partnerskab med uddannelsesinstitutionerne.
Campus Bornholms særlige faglinje, Internationalt Bæredygtigt Beredskab kombineret med den køben‐
havnske professionshøjskole Metropols Katastrofe‐og krisemanageruddannelse har givet Folk & Sikkerhed
en bred palet af holdningsbearbejdende dialoger med de unge. Samtidig har Folk & Sikkerhed med succes
haft tre hold praktikanter tilknyttet forskellige projekter.
I forbindelse med Folk & Sikkerheds udgivelse af en ny folder ”Din samfundsforsikring” som supplement til
den tidligere udsendte folder om ”Danske værdier”, har vi haft et positivt partnerskabsarbejde med politi‐
et, beredskabet, forsvaret og andre interessenter. Resultatet er blevet Folk & Sikkerheds holdninger til den
politiske proces om et nyt forlig for det danske bedningsberedskab.
Styrkelse af det robuste samfund
Hele Folk & Sikkerheds debatplatform hviler på udfordringen om at styrke vort samfund i en mere robust
retning. Det gøres eksempelvis gennem et intensivt påvirkningsarbejde omkring den nationale flagdag for
Danmarks udsendte den 5. september, hvor landets kommuner påvirkes til lokalt at hædre og anerkende
det arbejde, der gøres og er gjort af Danmarks udsendte veteraner. Folk & Sikkerheds ambition er, at alle
landets kommuner engagerer sig og skaber flagdagsarrangementer.
Nyt medlem til bestyrelsen
Årsmødet blev myndigt styret af dirigenten, Carl Bratved fra Danske Soldaterforeningers Landsraad.
Formand siden 2006, Frank E. Andersen, blev genvalgt for to år. Det samme gjorde Jan Brun Andersen,
Peter H. Lynard og Johnny G. Larsen.
Karl Erik Nielsen, Jens Sund, Erling Lundsgaard og Adam Meinertz blev valgt for ét år ‐ Adam Meinertz, 29
år, blev nyvalgt. En spændende foryngelse – og gunstig for bestyrelsens gennemsnitsalder.

Folk & Sikkerhed udsender ny holdningspjece om beredskabet
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Af Claus Arboe‐Rasmussen

Statsrevisorerne har netop i en rapport til Folketinget kritiseret statens beredskab for større ulykker og
katastrofer. Man skriver, ”at det
er utilfredsstillende, at myndig‐
hederne ikke systematisk har
evalueret håndteringen af større
ulykker og katastrofer samt
øvelser. Evalueringerne er vigti‐
ge i forhold til at fastholde erfa‐
ringer og læringspunkter.”
Den skarpe kritik fra statsreviso‐
rerne kommer samtidig med
udgivelse af Folk & Sikkerheds
nye pjece ”Din samfundsforsik‐
ring”, hvor vi sætter fokus på
elementer i det kommende Beredskabsforlig. Under overskriften ”Styrk din plads som borger ‐ Danmark er
vores fælles ansvar” understreger Folk & Sikkerhed sine holdninger til blandt andet ressourcer, den robuste
borger, samtænkning og frivillighed.
Det er ikke nogen hemmelighed, at det danske beredskab er det billigste i Nordeuropa, og Folk & Sikkerhed
nærer ængstelse for, at politiske besparelser i det kommende beredskab både vil ramme kvaliteten i bered‐
skabet og samfundet skævt. Folk & Sikkerhed mener, at f.eks. frivillige er et stærkt supplement til de pro‐
fessionelle og derfor ikke må glemmes i forligsarbejdet.
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Folk & Sikkerhed ønsker et robust, samarbejdet og fremtidssikret beredskab, hvor holdninger og værdier
står i centrum sammen med borgeren og resten af Danmark. For gennem borgeren tror vi på fællesskabet.
Folk & Sikkerhed har taget fat på det holdningsprægende arbejde i forbindelse med politikernes drøftelser
af det nye Redningsberedskabsforlig her i foråret, et forlig, der skal træde i kraft fra årsskiftet 2014‐2015.

Aktiviteter i vore lokale netværk
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Netværk Sønderjylland
I forrige uge blev lokalformand for Netværk Sønderjylland, Erling Lundsgaard interviewet til lokalavisen i
Sønderjylland. Under overskriften ”Danmark skal rustes bedre mod kriser og katastrofer” slog Lundsgaard
til lyd for, at de unge bør inddrages bedre i det danske beredskab. Formålet er at give en ungdomsårgang
en bedre forståelse af, hvordan et robust samfund hænger sammen.
‐ I Tønder ved man, at der kan komme en stormflod, så der bakker befolkningen op om beredskabet. Sådan
er det ikke helt f.eks. i Sønderborg. Flere steder i Danmark har vi områder med hyppige klimatiske udfor‐
dringer. Derfor mener Folk & Sikkerhed, at det kunne være en god ide, hvis unge stifter tættere bekendt‐
skab med det danske beredskab, sagde Erling Lundsgaard.
Beredskabstemaet blev efterfølgende debatteret i DR P‐1 i et panel, hvor Erling Lundsgaard fik mulighed for
at deltage.

Forsvaret energieffektiviserer
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Forsvarsminister Nicolai Wammen har sat klima og miljø højt på dagsordenen både hjemme og i NATO.
Forsvarsministeriets anden årlige statusrapport for de grønne strategier viser, at de grønne ambitioner
bliver til konkret virkelighed.
En række af Forsvarets bygninger er blevet energieffektiviseret. Der omlægges til mere klimavenlige forsy‐
ningsformer, der er etableret solcelleanlæg, der gennemføres kampagner, der skal ændre medarbejderad‐
færd omkring energi, grønne indkøb, affaldskortlægning og indførelse af miljøledelse på flyvestationerne.
‐ Jeg er meget tilfreds med, at vi nu for alvor begynder at kunne se effekten af vores grønne fokus. Vi har
sat ambitiøse mål i vores grønne strategier og årets statusrapport for opfyldelse af målene i strategierne
viser, at vi er nået langt, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.
Nogle af de mest synlige tegn på de grønne ambitioner er, at Forsvaret har opsat 7 solcelleanlæg på i alt
19.177 m2, stiller krav om 40 % økologi i Forsvarets kantiner, og har indført miljøledelse på alle flyvestatio‐
nerne.
‐ Herudover har vi gennemført en række analyser, som har givet os ny viden om, hvor og hvordan vi kan
sætte ind for at få et grønnere forsvar og beredskab på en økonomisk og operativ effektiv måde. Forsvars‐
ministeriet har desuden udarbejdet sit første klimaregnskab.
Som en stor energiforbruger med mange miljøpåvirkende aktiviteter skal vi have fokus på at tænke grønt,
både i internationale missioner og herhjemme. Det giver mening både af hensyn til klima og miljø, men der
er også penge at spare ved at have styr på energiforbruget og finde grønnere og mere effektive løsninger,
siger Nicolai Wammen.
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Et arrangementsudvalg arrangerer Forsvarets Dag på KRONBORG. Folk & Sikkerheds Netværk Nordsjælland medvirker i arrangementet.
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