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Nyhedsbrev

Juni 2014

FLAGDAG 2014 – fredag 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 opdaterer på sin hjemmeside samtlige kendte flagdagsarrangementer i 2014. Opdateringen sker i samarbejde med Forsvarets Veterancenter og Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling.
Folk & Sikkerhed udsender i starten af juni måned FLAGAVIS-1, der trykkes i 5.600 eksemplarer.
Avisen vil blive distribueret bredt - bl.a. fordeles ca. 3.000 eksemplarer 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 med fotos og beretninger om de mange arrangementer landet over.

Vi er klar til Folkemødet – med både dialog og TV

________________________________________________________________________________________________________________________

Af Claus Arboe-Rasmussen

Når Folk & Sikkerhed deltager i Folkemøde 2014 på Bornholm, er det tredje gang vi er repræsenteret. Denne gang har vi tilrettelagt to dialogmøder fredag 13. juni i Dansk Fokeoplysnings Samråds telt på Cirkuspladsen i Allinge, som er centeret for de fire folkemødedage.
Folkemødet har i år mere end 2.000 events, hvoraf DFS tegner sig for de 135. Heraf afvikles de 17 i DFSteltet. Samtidig uddeler Samrådet igen i år en ”Folkemødets Dialogpris”, der gives til den politiker, der
bedst forstår samtalens kunst.
Folk & Sikkerhed møder i år op på Folkemødet i noget udvidet opstilling. En stor del af bestyrelsen vil være
til stede – endda iført til
anledningen nytrykte tshirts med logo. Bestyrelsesmedlemmerne vil i Folkemødedagene ”brande”
Folk & Sikkerhed bedst
muligt overfor samarbejdspartnere samt over
for de forventede 60.000
deltagere.
Vore to dialogmøder finder
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sted kl. 13-14 og kl. 14.40-15.40 i DFS-teltet, kun afbrudt af den halve time statsminister Helle Thorning
Schmidt taler fra politikerplatformen på Cirkuspladsen. Så vi har sikret os maksimal opmærksomhed. Vort
første dialogmøde omhandler ”Styrk din plads som borger - Danmark er vores fælles ansvar”.
Dialogen vil fokusere på oplægget til et nyt forlig for Redningsberedskabet i Danmark og samtænkning af
dette, hvor Folk & Sikkerhed allerede tidligere har meldt kontant ud i form af en holdningspjece ”Din samfundsforsikring”. Vi har allerede af kommentarer fra bl.a. forsvarsminister Nicolai Wammen kunnet se effekten heraf. Forsvarsministeren støtter nemlig fortsat initiativerne omkring Sønderjyllands frivillige brandfolk, men overlader det økonomiske ansvar for de frivillige til kommunerne. Folk & Sikkerhed ønsker det
frivillige islæt i redningsberedskabet styrket, men ønsker samtidig, at kommunerne ikke skal benytte lejligheden til at skære ned på omkostningerne ved at bruge frivillige. De frivilliges kompetencer bør indtænkes
langt bedre i vort redningsberedskab og anvendes til at supplere de professionelles løsning af kriserne. De
frivillige er derfor et nøgletema på vort dialogmøde.
Dette dialogmøde har tre indledere, - den kommitterede for Hjemmeværnet Bjarne Laustsen, MF (S), konfliktmægler ved Nordsjællands Politi Charlotte Wegener og landschef i Beredskabsforbundet Per Junker
Thiesgaard. Ordstyrer er Folk & Sikkerheds lokale netværksformand og bestyrelsesmedlem Johnny G. Larsen.
Dialogmøde 2 finder sted
kl. 14.40 -15.40 og har temaet ”Fra nederlag i 1864
til aktivistisk udenrigspolitik
i 2014”. Dialogen vil bl.a.
beskæftige sig med det
nationale åg, som danskerne føler siden Dybbølnederlaget for 150 år siden,
til vor moderne tids aktivistiske forsvars- og sikkerhedspolitik. Indledere er
tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, public affairs manager hos Advice, og pensioneret oberst Karl
Erik Nielsen, - ligeledes bestyrelsesmedlem i Folk & Sikkerhed. Ordstyrer er Klaus Toksvig, LOF. Netop Liberalt Oplysnings Forbund er en ny strategisk samarbejdspartner for Folk & Sikkerhed.
Folk & Sikkerhed er således særdeles godt ”klædt på” til dette års Folkemøde. Dertil kommer vort fortløbende arrangement med Campus Bornholm, der igen i år stiller en gymnasieklasse til rådighed. De unge
skal i forbindelse med deres uddannelsesforløb udarbejde spørgeundersøgelser om bl.a. ”frivillighed og
unge” blandt jævnaldrende unge på Folkemødet. Sidste år havde dette partnerskab stor succes, da vi fokuserede på de unge bornholmeres indstilling til en frivillig samfundspligt.
Sluttelig skal nævnes, at Folk & Sikkerhed i partnerskab med Dansk Folkeoplysnings Samråd har etableret
en partnerskabsaftale med Sammenslutningen af Lokale Radio- og TVstationer SLRTV om at dække de to
dialogmøder med to kameraer og eventuelt samtidig ”streame” dialogmøderne live ud til Folk & Sikkerheds
medlemmer med en computer. Streamingaftalen forhandles, mens disse linjer skrives.

50-året for Danmarks indsættelse på Cypern
________________________________________________________________________________________________________________________

Af Jesper Bøttiger, Forsvarets Kommunikationsafdeling

Kristi Himmelfarts Dag afvikledes en veteranparade i Kastellet i København for alle Cypern-veteraner fra
DANCON/UNFICYP Hold 1 og Hold 2, som blev sendt til Cypern i henholdsvis maj og november måned 1964.
FN-soldaterne blev fordelt over hele øen for at adskille de stridende parter. Danmark deltog i FN-aktionen i første omgang med 976 danske soldater, der installerede sig på øen mellem den 14. maj og den 10. juni
1964.
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I 1964 befandt Cypern
sig i en kritisk situation. Samarbejdet mellem øens to befolkningsgrupper - græskog tyrkisk-cyprioterne
var brudt sammen, og
der var voldelige sammenstød på begge
sider.
FN's sikkerhedsråd
vedtog den 4. marts 1964 en resolution, der banede vejen for udsendelsen af en fredsbevarende FN-styrke
på Cypern. Styrken fik betegnelsen UNFICYP.
Dansk politi deltog
Sammen med den danske militærenhed ankom 41 medlemmer fra det danske politi (DANCIVPOL), der skulle være en del af FN's politikorps.
Den danske militærenhed var på øen i 28 år. Den sidste styrke på 340 mand blev trukket hjem i 1992. Det
danske politi forlod allerede øen i 1975, og de sidste danskere kom hjem fra Cypern i 1995.
FN-styrken kom ikke til Cypern for at blande sig i en lokal konflikt, men for at forhindre, at den lokale konflikt skulle udvikle sig til en international konflikt. Opgaven var derfor at skabe følelsen af sikkerhed og
dermed være med til at forhindre en katastrofe.
Siden Danmarks indsættelse i 1964, og til Danmark trak sit bidrag hjem i 1992, har 22.623 veteraner gjort
tjeneste under UNFICYP, hvoraf 25 døde ved trafikulykker og sygdom, og et mindre antal blev såret under
tjeneste på øen.
Der er i øjeblikket knap 1.000 soldater fra 13 lande i den fredsbevarende FN-styrke på Cypern.

Nordisk samarbejde om katastrofekapaciteter
________________________________________________________________________________________________________________________

Hvis en katastrofe rammer, så skal de nordiske lande kunne stå sammen og hjælpe hinanden. Fælles nordiske katastrofekapaciteter var hovedpunktet på dagsordenen, da forsvarsminister Nicolai Wammen den 27.
maj havde sit årlige møde med de ansvarlige nordiske Haga-beredskabsministre i Oslo.
- Jeg er glad for, at vi er blevet enige om, at der udvikles fællesnordiske katastrofekapaciteter. Disse kan
anvendes i tilfælde af en alvorlig hændelse i et af de nordiske lande, herunder i det arktiske område, men
også i forbindelse med hændelser udenfor Norden, siger Nicolai Wammen og understreger, at det er vigtigt, at det nordiske samarbejde på beredskabsområdet hele tiden udvikles.
Med den politiske aftale om redningsberedskabet 2013-2014 er der opbakning til regeringens ønske om at
intensivere og videreudvikle det nordiske samarbejde på beredskabsområdet.
Drøftelserne til Haga-mødet havde bl.a. fokus på at styrke det nordiske samarbejde gennem omkostningseffektive tiltag og nordisk solidaritet. På dagsordenen for mødet var der ligeledes drøftelser om principperne for at modtage udenlandsk assistance, såfremt et land udsættes for en større hændelse.
Danmark overtager efter Norge formandskabet for det nordiske Haga-samarbejde og skal lede arbejdet
med bl.a. at fremlægge en fælles indstilling om konkrete antal og typer af moduler/kapaciteter, der skal
udvikles. Det næste ministermøde afholdes i Danmark i 2015.
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Fra Folk & Sikkerheds omverden
________________________________________________________________________________________________________________________

Otte lange år i Afghanistan
De sidste danske kamptropper vendte i går hjem fra Helmand-provinsen i Afghanistan, og afslutningen på
den otte år lange danske krigsdeltagelse er dermed en realitet.
De nu hjemvendte soldater udgjorde kampvognsdelingen Hold 17 under den internationale ISAF-styrke.
Danmark har siden 2006 haft tropper i Afghanistan, og de otte år har desværre kostet 43 danske soldater
livet - og iøvrigt tæt ved 13 mia. kroner.
Hold 17 skulle primært sikre, at patruljebaserne omkring Camp Bastion, hvor især danske og britiske styrker har holdt til, kunne lukkes uden Taliban-angreb.
Uddannelse af redningsspecialister
Beredskabsstyrelsen har netop afsluttet uddannelsen som redningsspecialist for 22 elever, og de er nu i
stand til at udføre specialiserede og komplekse opgaver inden for redning, brandslukning og miljøbeskyttelse.
Brandmandsuddannelsen strækker sig normalt over 222 timer, men herudover har redningsspecialisterne
gennemført en række specialuddannelser på ialt mere end 900 timer, og uddannelsen bringer dem i stand
til at indgå i Beredskabsstyrelsens opgaveløsning under større ulykker og katastrofer.
Beredskabsstyrelsen i Herning har netop dimitteret 22 uddannede redningsspecialister.

Aktiviteter
________________________________________________________________________________________________________________________

Torsdag 12. juni – lørdag 14. juni

Folk & Sikkerheds bestyrelse m.fl. deltager i Folkemødet på Bornholm – dels med egne arrangementer (læs
særskilt i dette nyhedsbrev) – dels inviteret som debattører i eksterne arrangementer.
Under opholdet på Bornholm afholdes bestyrelsesmøde.

Søndag 22. juni

Folk & Sikkerhed i Nordsjælland indgår i afviklingen af det 38. FORSVARETS DAG på Kronborg.
Arrangementet indledes kl. 10.00 med parade fra Axeltorv til KRONBORG.
Flyverhjemmeværnets Tamburkorps og Hjemmeværnets Musikkorps Nordsjælland medvirker.
Kranselægning – for Folk & Sikkerhed: Kjel Bording-Johansen.
Kl. 11.00 taler i Riddersalen
Kl. 13.30 frokost i kasematten for indbudte og tilmeldte - med forventet afslutning kl. 16.00.

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
Redaktionen er afsluttet 31.05.2014
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