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Høj blå himmel havde lokket mange
besøgende i Kastellet. Herunder 50 deltagere
i
Folk
&
Sikkerheds
traditionelle
nytårsgudstjeneste. Folk & Sikkerheds
formand, kommunaldirektør Frank E.
Andersen lagde en krans ved Monumentet
for Danmarks Udsendte i Kastellet assisteret
af informationschef Claus Arboe-Rasmussen
og under overværelse af mange nysgerrige
tilskuere på voldene. Forinden havde
feltprovst Thomas H. Beck holdt en god
prædiken i Kastelskirken om vor urolige
verden, og han var i dagens anledning flot
flankeret
af
otte
faner
fra
Soldaterforeningerne. Tak for det.

Flotte faner i Kastelkirken ved Folk &
Sikkerheds nytårsgudstjeneste
Ved den efterfølgende reception i Gl.
Varmecentral talte Frank E. Andersen om det
forgangne år, der havde været præget af
jubilæer. 400 året for Hærens fødselsdag.
200 året for tabet af Norge, 150 året for
Slaget ved Dybbøl, 70 året for D-dagen, 25
året for Berlinmurens fald. Et 2014, der også

har været Folk & Sikkerheds mest aktive på
både de indre og ydre linjer.

Folk & Sikkerhed lagde krans
Monumentet for Danmarks udsendte

ved

FUNDAMENTET BLEV LAGT I 2006
Det hele var faktisk allerede sat i gang i 2006,
da det daværende Folk & Forsvar holdt
bestyrelsesseminar i Nymindegablejren i
Jylland, og via Skype talte sikkerhedspolitik
og forandringsledelse med Ole Kværnø,
Forsvarsakademiet. Det hele skete faktisk to
måneder før daværende statsminister Anders
Fogh
Rasmussen
præsenterede
sin
aktivistiske udenrigspolitik. Så Folk &
Sikkerhed var allerede for otte år siden
handlingsparat på en ny platform, der siden
har udviklet sig til Danmarks aktivistiske
udenrigs-og sikkerhedspolitik.
Allerede dengang så vi behovet for vor
informationsindsats som brobygger mellem
Forsvaret, Beredskabet og Samfundet. Det er
en rolle som Folk & Sikkerhed med succes har
udviklet i 2014, og som vi fortsætter i det nye
år.
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FLAGDAGSSUCCES
Her tænker vi på Den Nationale Flagdag, hvor
vi i 2014 nu har formået at overtale to
trejdedel af de 98 danske kommuner til at
gøre en ekstra personlig indsats lokalt rettet
mod kommunernes veteraner. For otte år
siden var det under 1/3 af de danske
kommuner, der
gjorde andet end
pligtmæssigt at hejse flaget foran rådhuset.
Veteranbegrebet er siden kommet tæt ind på
danskernes hverdag.
Folk & Sikkerheds ser dog stadig med alvor
på, at under 5000 unge af en hel
ungdomsårgang
på
70.000
stifter
bekendtskab med værnepligten i Forsvaret
eller Beredskabet. Antydningerne i det
politiske system tegner bestemt ikke godt for
fremtiden her. Derfor har Folk & Sikkerhed i
de sidste par år gennem dialogmøder landet
rundt og på Folkemødet på Bornholm gjort
meget for at slå til lyd for en anderledes
værnepligt.
Indførelse af en samfundspligt/tjeneste efter
amerikansk model, hvor de 65.000 unge i en
årgang, der ikke bliver værnepligtige i en
kortere periode frivilligt stiller sig til tjeneste
for samfundet. Det kan være i Forsvaret,
Politiet,
Beredskabet,
Veteranhjem,
Ungdommens Røde Kors eller helt andre
steder, hvor der er behov for en frivillig hånd,

og hvor de unge ikke tager jobbet fra en
fastansat. Folk & Sikkerhed har i samarbejde
med
vore
samarbejdspartnere
og
uddannelsesinstitutioner arbejdet benhårdt
for at denne ide kan blive til et politisk issue,
således at de unge, der tilslutter sig denne
samfundstjeneste, kan opnå en slags
meritoverførelse til deres videregående
studier. Det er stadig en kamp op af bakke,
men Folk & Sikkerhed fornemmer stor
interesse blandt de unge for ideen. På
Folkemødet sidste år i Allinge sagde 91 % af
adspurgte bornholmske unge således ja til at
prøve kræfter med denne ide.
FOLK & SIKKERHEDS FORSIKRING FOR
FREMTIDEN
Folk & Sikkerhed føler her ved et årsskifte at
der stadig er stor brug for vor indsats. Den
verden vi bor i er ikke blevet mere sikker og
de sikkerhedspolitiske problemer optager os
fortsat. Se blot på Ukraine eller ISIS’ rolle i
Irak og Syrien. Vi kan ikke indrette vor
sikkerhedspolitik på fortidens fejltagelser. Vi
skal i dag skabe en ”forsikring”, der kan sikre
os
bedre
i
fremtiden.
Dengang
organisationen hed Folk og Forsvar, havde vi
mottoet ’Dansk sikkerhed styrker vores
velfærd’. Et motto som måske bør findes
frem igen og bruges på ny – for vi har brug
for et sikkert samfund, for at kunne bevare
og forbedre vores velfærd!

Kendskab til fortiden skal mindske fejl i fremtiden
Formandens nytårshilsen
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Her ved nytåret er det tid til at se tilbage på
det forgangne år og se frem på det år som
venter. 2014 var et år med en række
sikkerhedspolitiske mærkedage, som vi skal
huske for at lære af fortiden til gavn for
fremtidens indsatser. Fra tabet af Norge i
1814, over nederlaget ved Dybbøl og
Als i 1864, til Berlinmurens fald for 25 år
siden, går der både en national og
international sikkerhedspolitisk linje frem til
2014.

I år kan vi nemlig markerer jubilæer, der har
haft direkte indflydelse på dansk suverænitet
og på
vort forsvars, - krise og katastrofeberedskab.
Samtidig kan Hæren med udgangspunkt i
disse mærkedage fejre sit 400 års jubilæum
med en bevidsthed om, at vor aktivistiske
forsvars- og sikkerhedspolitik har givet
forsvarets indsats stor national som
international anerkendelse. Ikke blot under
udsendelsen
til
de
internationale
brændpunkter, men også omkring den
danske befolknings forsvarsvilje samt
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anerkendelse og respekt for vore veteraners
indsats, der kommer til udtryk på
Den Nationale Flagdag den 5.september. 62
af landets 98 kommuner bakker nu op bag
Folk & Sikkerhed initiativer for at gøre
Flagdagen til en Folkesag, som ikke blot
kommer veteranerne og deres pårørende til
gode, men også den danske befolkning.
Arbejdet på de danske veteranhjem
er et godt eksempel herpå.
2014 har også været et særdeles aktivt år for
Folk og Sikkerhed. Med en flerårig ihærdig
indsats er det lykkedes, at gå fra at under 1/3
af landets kommuner markerede Flagdagen
med andet end hejse flaget til at nu er der
arrangementer i 2/3 af landets kommuner.
Folkemødet på Bornholm er nu en tradition
for Folk og Sikkerhed og en enestående
chance
for at styrke demokratiet og dialogen. Folk &
Sikkerhed er med for tredje gang, og vi gør
meget for ikke at miste vor folkelighed. Vi
holdt dialogmøde om de vigtige fire søjler,
Forsvar, Politi, Beredskab og Det civile
samfunds beredskab, og vi sætter fokus på
både historieløsheden
blandt de unge, og den smerte som
befolkningen siden nederlaget i 1864 ved
Dybbøl har gået med. I dag er den heldigvis
afløst af en aktivistisk forsvars- og
sikkerhedspolitik og en stigende tendens
blandt ungdommen til at søge mod en frivillig
samfundspligt, så de unge kan styrke vort
robuste samfund, selvom de ikke får
mulighed
for
at
udnytte
deres
grundlovssikrede ret til at aftjene værnepligt.

Folk & Sikkerhed har i 2014styrket dialogen
med et stort antal danskere gennem vore
landsdækkende dialogmøder om Det robuste
Samfund, og ved at samle det bedste fra
fortid og nutid til en bedre fremtid gennem
strategiske partnerskaber. Vort primære
formål er at skabe sikkerhedspolitisk
forståelse i befolkningen for Danmarks
engagement nationalt som internationalt, og
at styrke en robust forsvars- krise og
katastrofeberedskab.
I 2014 har Folk og Sikkerhed med stor succes
haft praktikanter fra professionshøjskolen
Metropol
til
at
udarbejde
diverse
sikkerhedspolitiske debatpjecer. Folk og
Sikkerhed er nu blevet et fast praktiksted
med en deraf styrket relation til
uddannelsesstedet Metropol.
Folk og Sikkerhed vil i 2015 arbejde videre
med det gode afsæt fra 2014. Der vil især
være fokus på at udvikle dialogen med flest
mulige
danskere
og
benytte
alle
kommunikationsmetoder
fra
dialog/debatmøder til sociale medier og
andre kommunikationsplatforme.
Folk og Sikkerhed vil fortsætte kampen for at
værnepligten udvides til også at indbefatte
samfundspligt, således vi styrker ansvaret og
fællesskabet i en tid med mange trusler både
lokalt, nationalt og internationalt. Samtidig vil
vi tale for flest mulige frivillige i alle
sikkerhedspolitiske opgaver.
Vi ønsker et robust samfund, hvor vi har lært
at fortiden til gavn for nutidens og fremtiden.
Godt Nytår!
Frank E. Andersen

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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