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Deadline til næste blad 
er den 25. marts

Kun ganske få procent af danskerne 
udviser interesse for forsvars- og og 
sikkerhedspolitik – emnet står i alle 
undersøgelser næsten nederst på op-
gørelser over, hvordan dansken ser 
på samfundets udfordringer. 

Man synes at have den holdning, 
at et robust og sikkert samfund med 
tryghed for den enkelte er noget, der 
kommer af sig selv – noget man ikke 
behøver at engagere sig i og som  
andre tager sig af!

Det kan være en af flere årsager til den faldende tilslutning til  
Forsvarsbrødrenes ”sag”.

Det er et paradoks, ulogisk 
og egentlig uforståeligt!

Våbenbrødrene/Forsvarsbrødrene blev etableret under eller efter 
den største krise i Danmarkshistorien – reduktion af landområde 
og befolkning efter 1864. 

Efterfølgende er medlemstallet gået op og ned, men altid stærkt 
stigende under/efter kriser: 1. Verdenskrig med tab af mange søn-
derjyder, 2, verdenskrig, hvor kun modstandsbevægelsens indsats 
fik os placeret på den rigtige side, diskussion om indmeldelsen i 
NATO sidst i 40´erne – den største og mest effektive fredsbevæ-
gelse indtil dato, de internationale kriser – alle forårsaget af Sov-
jetunionen: Ungarn 1956, Berlin 1961, Cuba 1962, Tjekkiet 1968, 
NATO´s dobbeltbeslutning 1979.

Nu er der igen internationale kriser med mindst tilsvarende  
alvorlige indhold og uforudsigelige konsekvenser for vores  
samfund -  nationalt som internationalt:  

Stabiliteten og sikkerheden i NATO er med den siddende præsi-
dent i USA afløst af frustration og ”forretningsprincipper”, hvor 
”kan det svare sig” er vigtigere en ordentlighed og langsigtede, 
troværdige aftaler. 

Rusland har forladt den samarbejdslinjen efter Murens fald og har 
genoptaget den historiske imperialistiske - linje, hvor man med 
militær magt indlemmer rand – og vasalstater startende på i sydøst 
Europa, men med retning og lyst i nordvestlig retning. 

Det stabile Europa opbygget efter 2. Verdenskrig slår dybe 
revner i fællesskabet: BRIXIT, demokratisk uro i Polen, Ungarn, 
Grækenland, Italien.  Intern uro i Spanien og Frankrig. 

Hertil kommer den helt uoverskuelige faktor – CYBERKRIGEN. 
Ingen ved, hvorfra den kommer. Alle kan ane, hvilken indflydelse 
den vil kunne få på samfundet. Kun få er i stand til at forestille sig 
den fulde konsekvens, hvis alle samfundets funktioner går i sort.

Ovenstående skulle således være mere end rigeligt til at skærpe 
interessen og engagementet i vore fælles vigtigste forhold.

Vi har organisationen og vi har evnen til at  påbegynde påvirk-
ningen af ”sidemanden, naboen arbejdskammeraten, andre for-
eningers medlemmer, familien”.

Lad os bruge viljen og energien – inden det bliver for sent.
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Er danskerne naive og blåøjede overfor samfundets udfordring 
eller blot dybt begravet i tilkæmpelse af materielle goder og bevarelse af velfærd? 
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