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NYHEDSBREV JANUAR

Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation

“Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver
utvivlsomt det vigtigste for Danmark i mange, mange år.”
Så konkret udtrykker Folk & Sikkerheds formand, Peter Michael Andersen, sig
omkring de forestående forhandlinger om det næste forsvarsforlig.
Blandt andet derfor har Folk & Sikkerhed og de mange lokalafdelinger taget
initiativ til debatmøder rundtom i hele Danmark. Det er på tide, at forsvars- og
sikkerhedspolitik igen kommer øverst på dagsordenen - der er brug for det!
Foruden debatmøderne har Folk & Sikkerhed en lang række af andre
spændende initiativer og projekter. Et af de nyeste af slagsen er vores netop
udgivede Forsvarsavis. Her kan du blandt andet læse meget mere om Peter
Michael Andersens vurdering af den sikkerhedspolitiske situation og
betydningen af udformningen af det kommende forsvarsforlig.
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Formålet med Forsvarsavisen er at styrke den folkelige og politiske debat om
det kommende forsvarsforlig, og dermed forventes det, at Forsvarsavisen bliver
et godt værktøj til blandt andet de mange lokale debatmøder i 2017.
Som bekendt offentliggjorde Folk & Sikkerhed Den Alternative Forsvarsrapport
under Folk & Sikkerheds årlige Sikkerhedspolitiske Konference på
Christiansborg den 25. november 2016. Rapporten indeholder blandt andet en
lang række klare anbefalinger til det kommende forsvarsforlig.
Målet med Folk & Sikkerheds initiativer på forsvarsområdet er klart: At arbejde
for, at det kommende forsvarsforlig lever op til den første og primære anbefaling
i Den Alternative Forsvarsrapport – nemlig at målsætningen for forsvarsforliget
skal være:
ET RELEVANT, ROBUST OG FREMTIDSSIKRET DANSK FORSVAR
MED KLARE OPGAVER, RAMMER OG MÅL
EN STRUKTUR, ORGANISATION OG ØKONOMI I BALANCE – BÅDE PÅ
KORT, MELLEMLANG OG LANG SIGT
Husk at deltage i debatten og vær med til at skabe opmærksomhed om
nødvendigheden for et stærkere Forsvar. Du kan blandt andet deltage i
debatten på Folk & Sikkerheds Facebook side.
Folk & Sikkerhed ser frem til en spændende debat!

Folk & Sikkerhed Storstrømmen inviterer til debatmøde torsdag den 2. februar
2017 kl. 19.30 – 22.00 i auditoriet på Vordingborg kaserne.
Udgangspunktet for debatten er ”Den Alternative Forsvarsrapport” udarbejdet af
Folk & Sikkerhed, som nævnt tidligere i nyhedsbrevet blev præsenteret på Den
Sikkerhedspolitiske Konference på Christiansborg den 25. november 2016.
Program:
Kl. 19.30

Velkomst ved Bjarne Hesselberg.

Kl. 19.40
Indlæg om situationen i Forsvaret herunder Forsvarets opgaver
ved oberstløjtnant Per Hinrichsen, Vordingborg.
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Kl. 20.10
Formanden for Folk & Sikkerhed, Peter M. Andersen, fremlægger
Den Alternative Forsvarsrapport.
Kl. 20.40

Kaffepause

Kl. 20.55

Paneldebat

Kl. 21.55

Afrunding, afslutning

Paneldeltagere:
MF Marcus Knuth (V) medlem af Forsvarsudvalget.
MF Jeppe Jakobsen (DF) medlem af forsvarsudvalget.
MF Bjarne Laustsen (S), Kommitteret for Hjemmeværnet og medlem af
Forsvarsudvalget.
Peter M. Andersen, formand for Folk & Sikkerhed.
Mødeledelse/ordstyrer:
Bjarne Hesselberg, koordinator for Folk & Sikkerhed Storstrømmen. Under
mødet får alle interesserede mulighed for at debattere det kommende
forsvarsforlig.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Bjarne Hesselberg –
mobil 21 45 64 48.
Adressen til Vordingborg kaserne er Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg.

Fredag d. 20. januar mødtes regeringen og Udenrigspolitisk Nævn. Regeringen
vil nemlig udvide de opgaver, som de danske specialoperationsstyrker kan løse
til støtte for koalitionens indsats til bekæmpelse af ISIL. Et flertal af Folketingets
partier bakker op om opgaveudvidelsen.
Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler: "Indsatsen mod ISIL er en vigtig
udenrigs- og sikkerhedspolitisk prioritet for regeringen. Regeringen har derfor
på baggrund af en konkret henvendelse fra koalitionen besluttet at udvide
opgaverne for specialoperationsstyrkerne i Irak og Syrien.”
Udvalgte resultater i kampen mod ISIL:
• Koalitionen vurderer, at ISIL har tabt kontrol med mindst 56 % af tidligere
kontrolleret territorium i Irak og 27 % i Syrien.
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• Pr 5. januar 2017 er mere end 1,3 millioner internt fordrevne vendt tilbage til
deres hjembyer.
• Over 2.000 ISIL energiressourcemål, herunder olie-infrastruktur, er blevet
destrueret af koalitionens luftangreb.
Læs hele artiklen her.
Læs flere af resultaterne i kampen mod ISIL her.

Hvor meget mere kan Forsvaret holde til? Hvordan skal man kunne klare en
yderligere besparelse på 1 milliard kroner? Forsvaret “bløder” stadig fra de
tidligere iværksatte besparelser, den sikkerhedspolitiske situation eskalerer
overalt i verden og budgetanalyserne fra eksterne konsulentfirmaer bliver
desværre stadig brugt som et førende værktøj af politikerne.
I Folk & Sikkerhed mener vi, at Forsvaret skal tilføres flere midler – tiden er i
den grad inde til, at vi investerer i vores Forsvar fremfor, at vi ødelægger det.
Dette understreger i den grad behovet for Folk & Sikkerheds initiativer og
kommende projekter i 2017, hvor der bliver sat fokus på forsvarsforliget og den
sikkerhedspolitiske situation.
Christian Brøndum fra DefenceWatch har den 24. januar udgivet en artikel om
den varslede milliardbesparelse i Forsvaret. I artiklen står der bl.a., at de nye
besparelser gennemføres i to omgange. Frem til marts skal et konsulentfirma
sammen med Forsvaret identificere de områder, der skal spares på, og til
sommer skal de præcise forslag afleveres til politisk behandling.
Den største del af pengene, 600 millioner kroner, skal hentes fra Forsvarets
operative enheder, altså Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet.
Centralforeningen for Stampersonels formand, Jesper K. Hansen, udtrykker det
meget klart. Forsvaret er blevet bedt om at finde 1 mia. kr., der skal bruges til at
betale politikernes ubetalte regninger fra det nuværende forlig. Så kort kan det
siges.
Derudover påpeger Jesper K. Hansen, at det er pudsigt, at det beløb politikerne
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håber at finde, er cirka lige så stort som det beløb, politikerne har ubetalte
regninger for i Forsvaret. Man kan få den tanke, at det ikke er tilfældigt.
Læs hele Christian Brøndums artikel på ovenstående link eller tryk her.
Læs hele interviewet med Jesper K. Hansen her.

Dansk IS-sympatisør anholdt i Tyrkiet
Tyrkiet provokerer Grækenland: risiko for reel krig
Trumps forsvarsminister giver USA’s allierede en smule ro i sjælen
Jarlov: Vi har kun sagt ja til at lave en analyse
Sverige takker ja til russisk gasprojekt for næsen af Rønne
Efterretninger - vilkår, varsling, politisering og fejl

2. februar
Debatmøde på Vordingborg kaserne
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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 31.01.17
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