Robusthed er ligesom en FORSIKRING
Sven Blomberg, viceordførende direktør i Jyske Bank og
medlem af Folk & Sikkerheds Advisory Board: ” Jeg ser frivilligt medborgerskab gå hånd i hånd med værnepligten. Frivilligt medborgerskab er et supplement og ikke en erstatning
for pligten til at forsvare Danmark. Retten til at tale frit, tro frit
og forsamles frit er rettigheder, som er sindssygt svære af få,
men meget lette at tabe. Derfor skal vi beskytte dem. Det var
forfærdeligt, hvis mine børn skulle opleve et samfund, hvor de
ikke havde de samme rettigheder og værdier, som vi har i Danmark i dag. Frivilligt medborgerskab er næppe gratis, men det
er med til at bevare de danske værdier.”
Mange forskellige slags frivillige styrker Samfundets
Beredskab
Underdirektør Henrik Højgaard, Beredskabsstyrelsen: ”De
frivillige bidrager til at gøre samfundet robust, og jeg ser gerne
nye opgaver og kompetencer indtænkt i forholdet til de frivillige. Samfundets beredskab kan bruge de frivillige til mange forskellige slags funktioner til viden om f.eks IT og sociale medier,
befolkningsuddannelse i forebyggelse og beredskab, som de
frivillige i Beredskabsforbundet står for, og meget mere.”

Folk & Sikkerhed
KÆMPER FOR DE DANSKE VÆRDIER
Folk & Sikkerhed er en organisation med over 75.000 medlemmer. En bred og folkelig stærk forsvars, beredskabs og
sikkerhedspolitisk organisation, der bygger bro mellem samfundet og forsvar, redningsberedskab, politi og den civile sektors beredskab. Folk & Sikkerhed arbejder for en samtænkt
robusthed i samfundet med henblik på tryghed og frihed for
den enkelte herunder et frivilligt ungt medborgerskab/et robust samfund.
Vil du vide mere, så klik ind på: www.folkogsikkerhed.dk
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FOLK & SIKKERHED OG VORE
DANSKE VÆRDIER:

UNGT MEDBORGERSKAB
STYRKER SAMFUNDET

Viljen er der
Amalie Utzon, Landsformand for Ungdommens Røde Kors:
“Vi kan se i URK, at unge har lyst til at gøre en forskel i det samfund, de er en del af. Det er bare vigtigt at have en mangfoldig
tilbudspalette af frivillige jobs, hvis man ønsker en mangfoldig
frivilliggruppe. Her kan det være en fordel at nuancere en værnepligtstænkning, til også at omfatte en social indsats.”

Kontakt:
Studiestræde 5, St
1455 København K
Tlf.: 33 14 79 00
CVR nr. 60 29 46 15
E-mail: Kontakt@folkogsikkerhed.dk
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Hvis tilbuddet er godt siger
93 % af de unge ja tak
13-05-2016 13:19:08

Det mener FOLK & SIKKERHED:
“Frivilligt medborgerskab - Fremtidens robuste Danmark!”
Frivillighed er en grundpille i dansk velfærd. To million danskere gør det allerede, men kun 4700 unge af en årgang på
65.000 aftjener værnepligt. Det bekymrer Folk & Sikkerhed.
Frivilligt medborgerskab er derfor et tilbud til unge M/K, der
ikke aftjener værnepligt. De får mulighed for at tilegne sig
kompetencer, som de selv og samfundet kan få glæde af.
Næsten 100% af alle unge værnepligtige er i dag frivillige,
men tillbage står de 93 % i årgangen, som ikke uddannes i
hverken førstehjælp, brandbekæmpelse eller får en indsigt i
sikkerhedspolitik og sammenhængskræfterne i det robuste
samfund.
Folk & Sikkerhed ser derfor en oplagt mulighed for at udnytte
dette kæmpepotentiale til gavn for den enkelte- samfundet og
de danske værdier.
Tilmeld dig derfor et Frivilligt Medborgerskab
Folk & Sikkerhed ønsker, at unge i stedet frivilligt tegner en samfundskontrakt i en kortere periode for at styrke det robuste samfund gennem et aktivt Medborgerskab. Det kunne f.eks. ske ved, at
alle unge m/k i en årgang inviteres med til Forsvarets Dag.
Praktikstedet kunne være i Redningsberedskabet, Politiet,
Sundhedssektoren, Forsvaret/Hjemmeværnet, Ungdommens
Røde
Kors,
Graf
3 samfundsvigtige virksomheder eller andre samfundsfunktioner - Kun fantasien sætter begrænsninger for praktiksted.
Tekst til graf 3

Undersøgelsen viser, at 93% af de unge er positive overfor Folk & Sikkerheds forslag om et

Frivilligt Medborgerskab, såfremt samfundet gør det attraktivt.
Folk
& Sikkerhed har fået svar fra 1300 unge under udHerunder ses hvad de unge ønsker at få ud af et Frivilligt Medborgerskab:
dannelse
Folk & Sikkerhed har et godt tilbud til Danmarks unge. I analysen
siger 93% ja tak til Friviligt Medborgerskab, hvis SamfunGRAF 3
det gør tilbuddet attraktivt. Lagkagen viser hvad der skal til.

Unge fra 95 af landets uddannelsesinstitutioner
har svaret:
13,01%
18,89%

32,18%

35,92%

Politikerne siger ja
til et styrket CIVILSAMFUND
70 % af landets kommuner har en frivilligstrategi, og 95 % af
dem forventer i fremtiden en større rolle til de frivillige. ”Du
kan ikke vælge det fra, men du kan vælge til, hvad du vil gøre
frivilligt.”, siger fremtidsforskeren Anne Skare, medlem af Folk
& Sikkerheds Advisory Board.
Giv de unge tilbuddet
Peter Juel Jensen, Forsvars og Ungdomsuddannelsesordfører,
MF, Venstre. “Giv de unge et samfundstilbud, når de fylder 18 år,
som vi allerede gør det omkring værnepligten. Mange unge er på
det tidpunkt i tvivl om deres videre vej i samfundet. I stedet for at
sende dem ud på pause og kontanthjælp synes jeg, at vi skal give
dem tilbuddet om at gøre en forskel for sig selv og det danske
samfund. “
Et medborgerskab skal være frivilligt for at blive værdifuldt
Borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune: ”Jeg tror på,
at mennesker bliver stærkere når de oplever, at de kan udrette noget. Man er mere tryg, når man føler, at man kan gøre en forskel i
sit eget og andres liv. Et frivilligt medborgerskab får værdi, hvis det
kan samtæn-kes med nogle af de frivillige foreninger, der allerede
støtter beredskabet.”

Hvad siger de PROFESSIONELLE?
Niels Mørup, tidligere formand for FKB, Foreningen af kommunale beredskabschefer( i dag Danske Beredskaber) er
ikke i tvivl. ”Der er ikke ressourcer nok hos de professionelle
i samfundet til at løse alle opgaver på en gang. Borgerne er
klar til at tage et ansvar, når det gælder. Erfaringer fra større
ekstraordinære hændelser viser, at civile yder førstehjælp, før
ambulancerne når frem.”
Trusler mod de danske værdier kræver alle aktører
Hos Falck ser de det som en nødvendighed. Redningsdirektør Lars Vester siger: ”Det er i den grad nødvendigt, at bibeholde
den frivillige indsats i fremtiden med den måde, vi opbygger Danmark. Der er brug for alle aktører, fordi samfundet står over for
trusler i form af oversvømmelser, storme, terrorisme. Det er vigtigt,
at man kan se sig selv i arbejdet, også når man hjælper andre.”
Frivillighed er en dansk kerneværdi
Hjemmeværnet har om nogen megen erfaring med frivillige. Finn Winkler, Generalmajor, Chef for Hjemmeværnet
mener, at hvis politikerne skal gøre sig forhåbninger om at
gøre frivillighed til en integreret del af fremtidens samfund,
skal det anerkendes på et højere niveau. ”Frivillige bidrager
til samfundsvitalitet, men husk at sige tak til dem. Selv et lille
bidrag giver en stor sammenhængskraft.”
Tryk Politi, så er du bedre sikret som borger
Chefpolitiinspektør Flemming Drejer, tidligere Nordsjællands Politi: ”Nordsjællands Politi har servicen, Tryk Politi,
henvendt direkte til borgeren. Her får man via sms en tovejskontakt/ et medborgerskab, der skaber aktivitet fremfor passivitet. Bliver borgerne engageret skaber det fællesskabsfølelse
og mere tryghed. Ved at hjælpe myndighederne bevare man
danske værdier, og bliver selv den gode samfundsborger”.
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