Præsidentens klumme
„Stort hoved på stadigt
skrumpende krop“
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var argumenter, der blev brugt om
vores struktur og organisation forud
for seneste strukturarbejde. Beslutninger ændrede ikke noget på dette.
På seneste Landsmøde blev der
fremlagt et par idéer til imødegåelse
af det stadigt vigende medlemstal.
En model var reduktion af antal
kredse og dermed Landsbestyrelsens
størrelse gennem sammenlægninger
kombineret med ændring af selskabernes tilhørsforhold til kredse. En anden model var reduktion af
landsbestyrelsen, idet kredsene på skift stillede medlem til Landsbestyrelsen i en eller anden turnus.
De to modeller vil uden problemer kunne kombineres. Opfordringen/opgaven var at diskutere dette i Kredse og Selskaber ved
alle mulige lejligheder frem til Landsmøde 2018 efter mellemfaldende drøftelse på Landsbestyrelsesmødet i marts 2018.
Det skal understreges, at intet vil/kan blive ændret uden en landsmødebeslutning. Følg udviklingen på www.forsvarsbroder.dk

„Overleve eller forbløde“
ser ud til at være fremtidens muligheder, idet udvikling med flere
Brødre nok vil være utopi - antallet af Brødre falder støt og foruroligende. Hvervekampagner har vist sig ikke at være pengene værd.
Fastholdelse af Brødre gennem interessante og udfordrende
aktiviteter kombineret med bestyrelsens og brødrenes aldrig svigtende
mund - til - mund metode har vist sig som den mest effektive vej.
Vi har for længst erkendt og accepteret, at vejen frem desuden
må gå gennem en fortsat udvikling af DSM. Vi har valgt et fælles
logo og har påbegyndt en systematisk brug af dette med stigende
tydelighed i en „top-down“ proces - startende med Landsorganisationen og kredsene - videreført ved flere og flere selskaber.
Vi er startet med nogle opgaver, der mest effektivt løses og
koordineres i fællesskabet: Flagdagen, modtagelse af HMD ved
ankomst med Dannebrog, faneborg ved relevante arrangementer
i Kongehuset og på nationalt niveau, arbejdet i Folk og Sikkerhed

samt i Fonden Danske Veteranhjem, gensidige orienteringer i regi
af Forsvarsminister og Forsvarschef, støtte fra forsvaret primært
gennem Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Mere internt kunne det være interessant at se på mulighederne
for udveksling/lån/kopiering af artikler og klummer af fælles interesse - aktuelt forsvarsforliget - til blade og hjemmesider mv.
Det er foreløbigt besluttet af dele kontaktoplysninger til redaktører, web-mastere mv. Diskuter/drøft dette og yderligere emner/
idéer til yderligere hensigtsmæssigt samarbejde frem mod Landsmødet 2018.
Status og udvikling vil kunne følges på DSM´s hjemmeside
www.dsm-soldat.dk.

„Et presset forsvar SKAL forstærkes
- der er skåret I benet“
var nogle af de parametre Folk og Sikkerhed stod overfor i arbejdet
op til det kommende forsvarsforlig: Den alternative Forsvarsrapport, Christiansborg konferencen i nov. 2016, årsmødet 2017, dialog - og debatmøder rundt om i landet, Forligsavisen til Folketinget
på åbningsdagen, de fire opfølgende Briefs. Mange kræfter blev
brugt på at få indblik i en totalt lukket proces.
Onsdag den 11. oktober kom så regeringens længe ventede
skitse til et nyt forlig: Et stærkt værn om Danmark. Udspil til nyt
forsvarsforlig 2018 - 2023 - fremlagt af Statsministeren og Forsvarsministeren. Overordnet og generelt er der virkelig tale om „et
substantielt løft“ med positive tiltag over næsten hele linjen - og
næsten uden „tidsler“ - det er næsten ikke til „at få armene ned i
bar begejstring.“
MEN det er vigtigt at huske på, at det drejer sig om et udspil,
der skal udsættes for den politiske „vridemaskine“ - forligskredsen, der af hensyn til stabilitet og sagens vigtighed gerne skulle
være så bred som mulig, vil have forskellige holdninger til dele af
indholdet og ikke mindst den senere finansiering - hvor skal pengene hentes, hvor skal der spares og skæres, hvad må udelades og
reduceres andre steder mv.
- Trusselsbilledet er det alvorligste siden murens fald, hvorfor
forsvaret skal styrkes på alle områder. Dette gøres bl.a. gennem et
substantielt løft - dvs flere penge - knap 13 mia ialt frem til 2023.
Her må man dog huske, at de knap 3 mia blev „stjålet“ i indeværende forlig. Vi må holde øje med, at løftet nu også bliver brugt til
et kapacitetsløft, ikke smuldrer til andre opgaver eller bliver reduceret i forhandlingsforløbet
- 500 flere væærnepligtige er faktisk en nulløsning, hvis tiden
reduceres fra 4 til 3 måneder. Flere værnepligtige med længere
tjenestetetid evt. via efteruddannelse over en kortere periode er
nødvendig for hærens robusthed og udholdenhed (indsættelse over
længere perioder) samt kapacitet/evne til at modtage og videresende forstærkinger udefra.
Disse enheder vil være meget fleksible og vil kunne løse sådanne
opgaver ligeså godt og langt billigere end professionelle - uanset
hvad fagforeninger og såkaldtre specialister hævder.
Hertil kommer alle de kendte „bonuseffekter“. Ud over nævnte

kategorier ved vi, at nogle partier er modstandere af værnepligt af
ideologiske grund. Vi må kraftigt støtte op om de kræfter, der går
ind for en forøgelse incl. holde regeringen op til at ville markedsføre værnepligten og samme høje frivillighedsgrad som i dag.
- Vi skal reelt og synligt medvirke til at styrke Forsvarets
evne til bidrage til kollektiv afskrækkelse og forsvar af NATO
bl.a. gennem opstilling af en slagkraftig brigade på 4.000 mand
samt evne til at mobilisere ca. 20.000 med et supplements reserve
på 4.000 (også til brug for HJV), udrustning af Søværnet med
kapaciteter til imødegåelse af fjendtlige fly og missiler samt antiubådskkrigsføresle.
Vi må i forhandlinsgforløbet være vagthunden, der ikke lader
for defensive kræfter reducere disse nødvendige tiltag og løbende
påse, at beslutningstagerne ikke påfører uacceptable ulemperne
andre steder i systemet, herunder nøje følge med i hvordan de
20.000 plus 4.000 tilvejebringes, opstilles, uddannes og friskes.
- Den nationale sikkerhed må styrkes på grund af trusler fra
omgivelserne gennem opstilling af en let infanteribataljon, yderligere et vagthold til Livgarden og flere specialoperationsstyrker til
støtte for politiet og fortsat bistand til grænsekontrol.
Vi må glæde os over kapaciteten og over, at opgaverne ikke overtages fra politiet, men ydes som støtte og bistand. Vi må følge med
i hvordan styrkerne tilvejebringes og uddannes samt hvilke kompetencer og beføjelser de udstyres med. Der findes vel næppe hverken enkeltpersoner eller partier, der ikke kan støtte op om dette?
Men i politik ved man jo aldrig!
- Hjemmeværnets frivillige og det statslige redningsbered-

skab er en af forudsætningerne for et trygt samfund hvorfor
Hjemmeværnet skal fastholdes og beredskabet styrkes bl.a. i form
af mere personel.
De enkeltpersoner og partier, der „ er ude efter“ hjemmeværnet
og en anden struktur i redningsberedskabet må kraftigt imødegås i
den videre proces. Der findes intet reelt alternativ til hjemmeværnets måde at støtte samfundets mange behov på.
- Respekten for vore veteraner skal bevares og styrkes ved at
gøre midlertidige initiativer permanente, styrke udvælgelsesproceduren og styrke forskning vedr. støtte til veteraner og pårørende. Vi
må følge dette til dørs og påse, at behandlingen af erstatningssager
løbende bliver afbureaukratiseret.
- Man vil gennemføre en mere enkel og operativ struktur for
at lave et mere effektivt forsvar, herunder undlade at foreskrive
detaljer fra politisk side ved at give forsvaret en ramme.
Vi må håbe, at det også kommer til gælde for Forsvarschefens
ansvar og arbejdsområde samt at ændringerne bliver minimeret til
gavn for den samlede effekt og personellets trivsel.
H U S K - det er udspil, hvor intet er besluttet og alt kan
påvirkes indtil blækket er tørt.
- Vi skal fortsat være aktive og påvirke beslutningstagere, menings- og holdningsskabere
Sikkerhed er forudsætningen for et robust og sikkert samfund
med tryghed for den enkelte, hvilket gerne må gentages så ofte
som muligt for naboer, kollegaer og familie.
Med Broderlig hilsen og godt aktivt sidste kvartal 2017 - KE

