Præsidentens klumme
Det politiske håndværk dumpede med et brag større end nytårsknaldene
Et rigtigt Godt og Fredfyldt nytår
skal selvfølgelig lyde til alle Brødre
og deres familier med stor tak for
indsats og virke i 2017.
Nytåret blev ikke så positivt som forventet - det blev en dobbeltskuffelse.

Intet forsvarsforlig

Kontrol af indholdet
Når forliget bliver kendt, må vi se på - „kontrollere“ - indholdet:
Bidrager kapaciteterne (personel, materiel, aktiviteter) i tilstrækkelig grad til at Danmark kan opfylde sin del af forpligtigelserne
overfor NATO?
Er der indbygget/tilført kapaciteter, der i nødvendigt omfang
kan sikre det danske samfunds opretholdelse af livsvigtige funktioner ved krise og terror?
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Der kom ikke et nyt forsvarsforlig,
selvom det eksisterende udløb ved
årsskiftet (dog værst for de ansatte
i forsvaret). Værre var, at det politiske håndværk dumpede med et brag
større end nytårsknaldene - stærkt beskæmmende for demokrati
og folkestyre.
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Er der plads til udefra kommende styrker?

Måske mangler der „gode håndværkere“ på Borgen

Forsvar - flygtninge - skattelettelser
Folk kan ikke forstå sammenkoblingen af love, hvor der ikke er
nogen som helst reelle relationer. Det beskæmmende blev yderligere forstærket af, at Statsministeren i sin nytårstale end ikke
værdigede den uholdbare situation et eneste ord (kun en henkastet
bemærkning ud over skulderen på vej ind til Nytårstaflet ved vores
Protektor - „og så skal vi for øvrigt også have et forsvarsforlig“).
Det skyldes nok ikke manglende personlig interesse, men anbefalinger og analyse fra rådgiverne: Der er ikke stemmer i sagen/
emnet - kun ca. 1 % af befolkningen (vælgerne) interesserer sig
for problemet!

Får vi igen kapaciteter, der kan varetage modtagelse og i fremtiden
videresendelse af udefra kommende styrker? Indgår en øget værnepligt som en del af løsningen - tillige med at de kan danne basis
for optimal rekruttering til forsvaret og positiv holdningsdannelse
i samfundet?
Er de meget progressive kræfter blevet stækket i hensigtsmæssig
og nødvendig grad, således at vi undgår indkaldelse af unge mennesker til unødvendige „spildtidsfunktioner“?
Som det ses, hverken er eller bliver vi aktivitetsarbejdsløse - samfundet har brug for vore aktiviteter.

Gøremål i egne rækker

Tornerosesøvn

Vi kommer ikke til at mangle gøremål - specielt ikke, når hertil
lægges vore interne overvejelser og projekter vedr. struktur og organisation samt samarbejde i og udvikling af DSM (Hvis man ikke
lige kan huske, hvad det står for - så slå op på hjemmesiden - det
er vores fælles fremtid!
Emnerne er tidligere behandlet på møder og på skrift samt forhåbentlig også mundtligt lokalt.
Alle må nu tage aktivt del i en næste fase: „Klæde Kredsformanden på“ med det bedste, bredeste og klareste mandat til forårets
Landsbestyrelsesmøde, der er næste trin i „raketten“.
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Bl.a. derfor er vi - DFB - tidssvarende og levedygtige gennem vor
indsats - nødt til aktivt at være med til at vække folk af „tornerosesøvnen“, således at vi fortsat kan leve i et robust og sikket samfund
med frihed og medbestemmelse for den enkelte.

PS: Det ser ud til, at der kan komme større skelsættende ændringer i Folk og Sikkerhed. Noter og husk årsmødet i Fredericia den
20. april 2018.

