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VI ER OGSÅ MED PÅ FOLKEMØDET 2015 PÅ BORNHOLM

________________________________________________________________________________________________________________________

Folk & Sikkerhed deltager naturligvis i Folkemøde 2015 i Allinge på Bornholm. Datoerne
er 11.-14 juni 2015. Ovenpå den store succes
i 2014, hvor vi arrangerede to dialogmøder,
dels om ”Danmarks Beredskab”, dels om”
Ånden fra 1864”, er vi gået i planlægningsfasen for 2015. Via vort partnerskab med DFS,
Dansk Folkeoplysnings Samråd, har vi en unik
mulighed for at deltage lige i Folkemødets
hjerte. Det sker i DFS`s telt midt på Cirkuspladsen i Allinge og skråt over for den store
politikerscene, og med Speakers Corner lige
rundt om hjørnet.
Vort tema i 2014 har været ”Styrk din plads
som borger-Danmark er vort fælles ansvar”.
Et tema vi har udforsket på Dialogmøder
rundt i Danmark og ved flere publikationer.
Emnet vil helt centralt blive fortsat i 2015,
hvor vi også vil fokusere på Frivillighed. I dag
er 99 % af de unge, der deltager i værnepligten i forsvaret frivillige, så der er langt til fortidens tvangsindkaldelse til værnepligt. Netop emnet om værnepligt kontra samfundspligt optager Folk & Sikkerhed meget, da det
får afgørende betydning under implementeringen af det nye Redningsberedskabsforlig,
og vil naturligvis derfor blive debatteret på
Folkemødet 2015.

Desuden har vi haft glæde af det andet Dialogtema, ”Ånden fra 1864”, hvor vi debatterede indflydelsen fra nederlaget i 1864 på
Danmarks aktivistiske udenrigspolitik 2014.
Emnet er blevet ekstra aktuelt i forbindelse
med Danmarks Radios tv-serie om 1864 her i
efteråret. Folk & Sikkerheds bestyrelsesmedlem, pensioneret oberst K.E. Nielsen deltog
på Folkemødet 2014 på Bornholm med indlæg om netop dette emne sammen med tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Beck.
Nu er K.E. Nielsen via vort partnerskab med
LOF, Liberalt Oplysnings Forbund blevet inviteret til Fyn for at deltage i et debatmøde om
1864.

Folkemødet 2015

FRIVILLIGAVIS OM FREMTIDENS FRIVILLIGE I BEREDSKABET OG I
SAMFUNDET

________________________________________________________________________________________________________________________

Folk & Sikkerhed har netop udsendt sin første
Frivilligavis med fokus på fremtidens frivillige
i Danmark. Avisen er skrevet som eksamens-

projekt af to praktikanter fra Professionshøjskolen Metropol i København og giver en
bred og dybdegående indsigt i nogle af Folk &
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Sikkerheds partnerskabers arbejde med frivillige. Avisens tema er ”Frivillighed i det robuste samfund”, og vil allerede nu kunne findes
på Folk & Sikkerheds hjemmeside.
Som bekendt kommer en del af inspirationen
til projektet fra Regeringen og Kommunerens
Landsforenings aftale om redningsberedskabets fremtid i Danmark. Denne aftale betyder
økonomiske og personlige omkostninger for
redningsberedskabet, og bliver på mange
områder afhængig af rekrutteringen af frivillige.
Avisen lægger op til tværgående samarbejde
på frivilligområdet og til en mere klar national forebyggelse med få, klare mål. Avisen

følger centralt op på Folk & Sikkerheds folder
fra foråret 2014 om Din samfundsforsikring,
hvor vi specielt på området, frivillighed ønsker, at danskeren skal føle mere ejerskab i
forhold til berdskabet gennem frivillighed.
Kun derved sikrer vi et robust samfund. Samtidig kan avisen ses som et aktuelt debatindlæg op til Folk & Sikkerheds konference på
Christiansborg torsdag den 20. november,
hvor temaet netop er ”Danmark er vores fælles ansvar-styrk din plads som borger”.
Glæd jer til Frivilligavisen og klik på
www.folkogsikkerhed.dk
Læs lederen herunder

KNAP TO MILLION DANSKERE ARBEJDER I DAG FRIVILLIGT

________________________________________________________________________________________________________________________

Frivillighed er en grundpille i dansk velfærd,
og danskerne vil gerne arbejde frivilligt, men
mangler ofte tiden hertil. Knap to million
danskere eller 43 %, oplyser til Center for
frivilligt socialt arbejde (frivillig-hed.dk), at de
hjælper frivilligt til. Procenten er på knap 25
år næsten fordoblet. Derfor er det ikke underligt, at statsministeren i sin tale ved Folketingets åbning 7.oktober i år understregede,
”at de mange danskere, der arbejder frivilligt
skal have nemmere ved det. Grænsen for
hvor meget man må arbejde frivilligt, inden
man bliver trukket i efterløn skal rykkes fra
fire til femten timer.”
En analyse fra Forsvaret viser aktuelt, at i dag
er 99 % af samtlige værnepligtige i Forsvaret
frivillige. Ganske vist er det kun en forsvindende del af en ungdomsårgang på ca.
70.000, der får mulighed for at aftjene værnepligt. Men tendensen er klar og understreger Folk & Sikkerheds ønske om en dialog
om, at supplere den nuværende værnepligt
med en egentlig frivillig samfundspligt som et
tilbud til alle unge i en årgang. En samfundspligt, der frivilligt kunne aftjenes ved praktikophold i f.eks. Forsvar, Redningsberedskab,
Politi, Sundhedssektor, Hjemmeværn, Beredskabsforbund, Ungdommens Røde Kors, Natteravne, Veteranhjem. Kun fantasien sætter
begrænsninger for praktiksteder.

Folk & Sikkerhed mener, at denne vækst i
frivilligheden skal have en afsmittende effekt
på alle vores frihedskæmpende organisationer; Forsvaret, Politiet og vort redningsberedskab gennem en slags samfundsforsikring, hvor borgeren stiller sig selv spørgsmålet. Hvad kan du selv gøre og, hvad får du
rent praktisk igen af det samlede beredskab?
Denne samfundsforsikring er nemlig en samtænkning af vores fælles danske beredskab,
hvor borgeren føler ejerskab til beredskabet
gennem frivillighed. Folk & Sikkerhed mener
dog fortsat, at man er frivillig af lyst og ikke af
pligt.
Folk & Sikkerhed vil gerne være brobygger
mellem samfundet og redningsberedskabet
ved at hjælpe de mange interessenter såsom
Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen,
Hjemmeværnet, Foreningen af kommunale
beredskaber, politiet, brandvæsenet og den
underskov af mindre interesseorganisationer,
der dagligt får det hele til at glide lettere og
mere trygt. Derfor har vi lavet denne avis
med Fokus på Frivillighed for at belyse bredden og effekten af det frivillige arbejde, der
rækker langt udover blot redningsberedskabet, men som også skaber rammerne for
det robuste samfund.
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Frivillighed er nemlig ikke en konstant størrelse, men noget der udvikler sig og følger
samfundets behov. Det er lidt paradoksalt, at
det er i velfærdssamfund, at frivilligheden er
størst, men der skal også være en samfundsskabt infrastruktur, som det frivillige kan fungere i. Frivllighed kræver en stor grad af lighed, for jo større sociale skel vi har i Danmark, jo mindre frivillighed får vi. Derfor har
vi på opfordring fra Forsvarsmi-nisteriet lavet
denne avis med fokus på ”Frivillighed i det
robuste samfund”, som to Metropolpraktikanter, Daniel S. Kristensen og Mikael Raaskou sammen med deres mentorer fra Folk &
Sikkerhed, Johnny G. Larsen og Claus ArboeRasmussen har sat sammen.
70 % af landets kommuner har i dag en decideret frivillighedsstrategi. Tal fra Kommunernes Landsorga-nisation viser, at 57 % af
kommunerne rekruttere og organiserer egne
frivillige. 95 % af kommunerne forventer, at
de frivillige kommer til at spille en større rolle
i fremtiden. Det har fået store organisationer
som Dansk Røde Kors og Ældresagen til at
advare kommunerne mod direkte af hverve
frivillige til at løse velfærdsopgaverne, hvorved de kvæler lysten til at arbejde frivilligt.
Lytter man til fremtidsforsker Anne Skare i
denne avis, er hun dog ikke så bange for dette, men ønsker netop langt mere frie og
ubundne regler for frivillige. Det er nok den

linje regeringen har lyttet til med deres nye
frivilligpakke, og som også skal komme redningsberedskabet til gode.

Forside på Frivilligavisen

GØR SELV EN INDSATS OMKRING DIT LOKALE BEREDSKAB

________________________________________________________________________________________________________________________

Du kan også selv gøre noget for at påvirke dit
lokale redningsberedskab i den rigtige retning. Hvis du f.eks. er usikker på, hvad der
sker lokalt i din kommune på beredskabsområdet, er det en god ide, at sætte en debat i
gang via din lokalavis. Det får kommunalpolitikerne op af stolene. Problematikken ligger
nemlig i, at katastroferne jo ikke forsvinder,
fordi regeringen og kommunerne skærer ned
på beredskabet. Efterårets store og skybrud i
bl.a. Nordjylland viser tydeligt, at de kommende besparelser på redningsberedskabet
kan betyde meget store belastninger og omkostninger i lokalsamfundet. Dansk Meteoro-

logisk Institut forudser netop flere skybrud,
storme, skovbrande etc. hvilket står i skærende modsætning til de foreslåede besparelser på 125 million kroner og til planerne
om at lukke fire ud af seks store beredskabscentre under Beredskabsstyrelsen og skærer
antallet af brandvæsener ned til 20.
I Dragør har man i 80 år haft et velfungerende frivilligt brandvæsen, som nu går en uvis
fremtid i møde i stil med andre kommuners
beredskab. I dag rykker Dragør Brandvæsen
ud på fem minutter bemandet med kun 26
frivillige deltidsbrandfolk og en fastansat beredskabschef. Det giver Dragør en brandfor-
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sikring 24 timer i døgnet for kun 3.638 million
kroner eller 275 kr. pr. borger om året.
Dragør Brandvæsen forventer, at skulle samarbejde mere i fremtiden med nabokommunerne i et såkaldt § 66-selskab, hvilket man
ikke har noget imod. Usikkerheden indtil videre går mere konkret på, om politikerne på
Amager vælger at opnå flere synergifordele
ved at oprette et fælles brandselskab på øen.
Også på Bornholm i regionskommuner er
man dybt bekymret for fremtidens beredskab. Derfor kommer regionsborgmester
Winnie Grosbøll med et indlæg på Folk &
Sikkerheds konferencen på Christiansborg
den 20. november.
Det har naturligvis indebåret en heftig læserbrevsdebat landet rundt. Her et eksempel fra
Dragør.

Læserbrev i Dragør Nyt

DEN KOLDE KRIG VERSION 2.0

________________________________________________________________________________________________________________________

Er den kolde krig på vej tilbage til os? Læser
man indsparket i Berlingske Tidende den 24.
oktober af tidligere udenrigsminister Uffe
Ellemann-Jensen, så mener han, at ”Kold krig
version 2.0” er blevet introduceret via svenskernes ubådsjagt i skærgården ud for Stockholm. Uffe Ellemann-Jensen mener, at der er
al mulig grund til at tro, at det er russiske
ubåde, der er på spil igen. Russerne har investeret massivt i netop ubåde, og de har stor
strategisk interesse i at kunne sikre Nord
Stream, der er den nye undersøiske rørledning, der fører gas fra Rusland til Tyskland.
Rusland har i øvrigt gentagne gange i år vist
regulær magtdemonstration, ved at foretage
provokerende flyveøvelser med kampfly tæt
op af et andets lands grænser. Norge, Danmark, Island og de baltiske lande har været
udsat for dette sammen med Polen og Finland. På NATO-topmødet for et par måneder
siden i Wales traf man vigtige beslutninger
om, hvordan alliancen skal imødegå den nye

russiske hybride krig blandt andet med en
hurtig udrykningsstyrke i Østersøregionen.
NATO-medlemslandende bør dog også selv
gøre en indsats ved at øge forsvarsudgifterne
til to procent af BNP. I Europa er det kun Estland, der opfylder det mål.
Det har også fået Ole Kværnø, dekan fra Forsvarsakademiet til at advare om, at Danmark
nærmer sig ”breaking point”, hvad dansk
forsvar pt. kan magte. I sær de fremtidige
udfordringer i Arktisk stiller krav til et forsvar
med god økonomi, samtidig med NATOlandenes anstrengte forhold til Rusland. Forsvarsminister Nicolai Wammen slog dog fast
på forsvarskonferencen fornylig på Christiansborg arrangeret af Venstre, at dansk forsvar nøje følger udviklingen mod øst, men at
regeringen ingen planer har om igen at anskaffe ubåde. Forsvaret har nemlig vurderet,
at det vil tage 8-10 år og koste én milliard,
hvis Danmark skulle gøre dette.
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VETERANKORT TIL ALLE VETERANER

________________________________________________________________________________________________________________________

Længere tids offentlig debat op det særlige
veterankort i medierne og i Folk & Sikkerhed,
har her fornylig ført til, at forsvarsminister
Nicolai Wammen nu giver adgang til at alle
veteraner, også dem fra Beredskabsstyrelsen,
nu skal have tilgang til veterankortet. Kortet
åbner rabatmuligheder for veteranerne op til
2000 rabatter. Ideen er kopieret fra USA,
hvor veteranerne er langt mere synlige i samfundsdebatten. Det betyder, at alle landets
32.000 indehavere af veterankortet i fremtiden får adgang til Forsvarets særlige Logbuyordning. Kortet blev introduceret i 2011 af
VK-regeringen som et modtræk mod den
manglende opbakning overfor veteraner.
Veterankortideen floppede imidlertid, fordi
det ikke var alle veteraner, der havde særlig
tilgang til Logbuy-systemet. Danmark er et af
de lande, der bakker mest op om deres udsendte under missioner i krigsområder, og
området har fået enorm politisk og samfundsmæssig bevågenhed. Området har naturligvis stor interesse for Folk & Sikkerhed,

fordi vi i vor handleplan netop har anerkendelse af veteraner som en mærkesag, og vi er
også initiativtager til, at alle landets kommuner på Flagdagen den 5. september opfordres
til dette arbejde via lokale initiativer.

En af lederne i Folk & Sikkerhed s Flagaviser,
der netop har fokus på anerkendelsen af veteranerne.
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