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Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg,
hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre
ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig Justitsministeriet,
Sundheds- og Ældreministeriet og Forsvarsministeriet. I kølvandet på
mandagens ministerieoverdragelser sendte Folk & Sikkerheds formand, Peter
M. Andersen, derfor et personligt brev til de tre nye ministre, Sophie Løhde,
Sundheds- og Ældreminister, Søren Pind, Justitsminister, og Carl Holst,
Forsvarsminister, og inviterede til et kaffemøde for at drøfte fremtidige
udfordringer og opgaver.
Læs Folk & Sikkerheds pressemeddelelse her
Den nye Forsvarsminister, Carl Holst, modtog endvidere en personlig
lykønskning fra formanden for Folk & Sikkerheds Netværk Sønderjylland,
Erling Lundsgaard, som udtrykte glæde over at den nye Forsvarsminister
kommer fra Sønderjylland. Erling Lundsgaard understregede samtidig at der lå
en stor opgave foran den nyudnævnte minister, ikke mindst i relation til den
nyligt indgåede aftale om beredskabet. Netværk Sønderjylland ser dog,
ligesom resten af Folk & Sikkerhed, frem til det fremtidige samarbejde
Læs hele velkomstbrevet her

Af Peter M. Andersen, formand for Folk & Sikkerhed
”Mangel på penge er roden til alt ondt”, sagde George Bernhard Shaw, mens
den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at ”Penge
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taler man ikke om, dem har man”.
Når man betragter Forsvarsministeriets samlede bevillinger på Finansloven,
udgør de i 2015 ca. 20,9 mia. kroner. Et tal, der i 2016 og 2017 vil stige til
omkring 21.4 mia. kr., men i 2018 være tilbage på 20.6 mia. Det er store beløb,
men alligevel ...
Danmark sakker bagefter vore naboer. Frankrig, Sverige, Norge, Finland,
Tyskland, Letland, Estland og Litauen øger alle deres forsvarsudgifter. I
Litauen genindfører man endda værnepligten. Danmark skal i 2020 genvurdere
vores egen. Hele vejen rundt om Danmark opruster man militært. Blot ikke
herhjemme, hvor vi er midtvejs i et forsvarsforlig, og hvor regeringen har skåret
2.7 mia. i forsvarsbudgettet. En markant og drastisk nedskæring, som Folk &
Sikkerhed har opponeret kraftigt imod – foreløbig uden den store politiske
lydhørhed. For disse beskårne tal skal vi opretholde en højt rost aktivistisk
international sikkerhedspolitik samtidig med, at vi skal opretholde national
suverænitet på slankekur.
Vi står med en Hær, et Flyvevåben og et Søværn, der i den nye Værnsfælles
Forsvarskommandos regi har det ligesom en linedanser, der er kommet lidt ud
af balance. Ikke fordi vort Forsvar ikke er professionelle nok, tværtimod.
Snarere fordi det er Finansministeriet, der nu styrer Forsvarets udvikling. Det
giver ingen mening.
Et meget flittigt dansk forsvar
Kaster man et hurtigt blik på Forsvarsministeriets hjemmeside, er det ikke, fordi
det danske Forsvar ligger stille. Blot inden for de to seneste måneder her i
foråret, har det haft travlt. Beredskabstyrelsen har haft ebolasundhedspersonle
i Sierra Leone. Danmark er gået aktivt ind i bekæmpelse af ISIL med bidrag fra
både kampfly og landstyrker, der træner den irakiske hær. I Middelhavet har vi
tilknyttet et Challengerfly som bidrag til EU´s Frontex-operationer, og i
Vestafrika har vi i samarbejde med Frankrig, Spanien og Portugal etableret et
samarbejde om maritim sikkerhed for pirateri i Guineabugten. Jo, de gør det
godt, det danske Forsvar.
Imponerede aktivitet, hvortil kommer vore træningsmissioner i Afghanistan,
Litauen, Tyskland, Polen og Norge. Bare det årlige missionskort i
Forsvarsministeriet over den danske globale indsats i år er imponerende. Og
hvorfor nu hele den opremsning af Forsvarssuccesser her midt i et
Folketingsvalg? Folk & Sikkerhed sagde kontant ved indgåelsen af det
nuværende forsvarsforlig, at det skulle være med folkelig forankring. Men hvad
er der egentlig blevet af sidstnævnte? Aktivistisk sikkerhedspolitik koster
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penge. Ved NATO-topmødet i Wales underskrev Danmark en erklæring om, at
vi vil arbejde hen imod at anvende 2 % af vort BNP til Forsvaret. Vi er dog langt
fra det mål. I 2017 når vi ned på sølle 1,2 %. Så når det nuværende
forsvarsforlig udløber om to år, men gerne før, mener Folk & Sikkerhed, at der
politisk skal ses ekstra grundigt på en opgradering af forsvarsbudgettet.
Verdens lykkeligste folk frygter ikke omverdenen
Danmark er fornylig blevet udråbt til verdens lykkeligste folk, der blot fra Folk &
Sikkerheds stol, ikke formår at se ud over egne grænser. Har vi lukket øjnene
for, hvad der sker i Øst? Ukraine? Hvad med den forsvarspolitiske udvikling i
Arktis? Hvad med den stigende terror, som vi desværre selv har måttet føle?
Hvad med det danske redningsberedskab, hvor småt måske er godt, men hvor
Danmarks befolkning slet ikke endnu har forstået og accepteret behovet for
den robuste borger? Frivillighed betyder, at borgeren føler ejerskab til vort
beredskab, men husk… at man er frivillig af lyst og ikke pligt. Ellers fungerer
beredskabet ikke.
Så vi står i et dilemma forsvarsmæssigt. Vi er knagende dygtige, herunder til at
udnytte de knappe ressourcer. Men vi kan kun gøre det i kortere tid af gangen,
og vi skal prioritere benhårdt hele tiden. Den globale omverden ser ikke ud til
at blive fredeligere. Det har vores naboer allerede indset. Sikkerhed koster. Så
skulle vi se at følge trop og opgradere vore budgetter? Til gavn for Forsvaret
og for Danmark. I Folk & Sikkerhed håber vi, at den nye Regering vil tage
opgaven lige så alvorlig, som den er.

Mellem 90.000-100.000 mennesker besøgte Folkemødet i Allinge på Bornholm
i år, hvor det var femte gang det populære Folkemøde fandt sted. Folk &
Sikkerhed var med for fjerde år i træk, i år med temaet 'Ungt Medborgerskab'.
Folk & Sikkerhed var således værter ved 2 arrangementer i DFS' telt midt på
Cirkuspladsen. Om fredagen bestod debatpanelet af Eik Dahl Bidstrup,
borgmester i Dragør, Joy Mogensen, borgmester i Roskilde, og Carl Ilsøe,
kommunalbestyrelsesmedlem Bornholm, som skabte en interessant debat om
bl.a. unges engagement i frivilligt arbejde og hvad der motivere dem til at
melde sig som frivillig.

Lørdag fortsatte den
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spændende debat, denne
gang med deltagelse fra Peter
Juel Jensen, MF Venstre,
Steen Frandsen,
Socialdemokraterne, og B.S.
Christiansen, tidl. jægersoldat.
De to arrangementer trak fuldt
hus og resulterede i
interessante dialoger mellem
panel og tilhørere.
Du kan læse mere om de to arrangementer samt se eller gense debatterne på
vores hjemmeside folkogsikkerhed.dk

Folk & Sikkerhed kan nu også følges på facebook, hvor man løbende kan
holde sig opdateret med seneste nyt. Brugen af sociale medier er led i Folk &
Sikkerheds ønske om at komme i dialog med endnu flere danskere, og her er
facebook et interessant medie, som er både nemt tilgængeligt og giver
mulighed for debat.
Følg os her: facebook.com/folkogsikkerhed
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Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev,
typisk med indhold af aktuel orientering, informationer, referater, synspunkter
mv. Indsendte indlæg som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold
ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sikkerheds holdninger og synspunkter.
Redaktionen: Folk & Sikkerhed - Sekretariatet
Redaktionen er afsluttet 30.06.15
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