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Bedre støtte og anerkendelse til soldater
Jeg hilser det meget velkommen, at regeringen har præsenteret en
omfattende veteranpolitik. Målet er at styrke samfundets støtte og anerkendelse
til soldater og andre, der udsendes eller har været udsendt i international
tjeneste. Udspillet omfatter en lang række konkrete initiativer, der vil komme
soldaterne og deres pårørende til gavn. Når vi som led i en aktiv udenrigspolitik
til fremme af fred og frihed samt bekæmpelse af terror sender soldater ud til
krævende og farefulde missioner, så har vi naturligvis også et ansvar for at tage
os godt af dem efter endt tjeneste. Ikke mindst dem, som har fået ar på sjæl og
krop. Hvis det går galt, må forsvaret og resten af samfundet ikke tøve med at
yde den bedst tænkelig hjælp og støtte. Vi skylder veteranerne et særligt
hensyn.
Blandt de 19 konkrete tiltag i regeringens udspil vil jeg nævne følgende: 1)
Forsvarsministeriet opretter et veterancenter, der skal koordinere indsatsen i
forhold til soldaterne og deres pårørende. 2) Der oprettes et veteransekretariat til
støtte for den uvurderlige indsats, der ydes af frivillige organisationer. 3)
Indsatsen i forhold til fysisk og psykisk sårede veteraner styrkes. Herunder skal
der være døgnåbent for telefonisk støtte og rådgivning, ligesom den opsøgende
indsats over for tidligere ansatte veteraner styrkes. 4) Der udstedes et
kompetencekort, der indeholder en beskrivelse af den enkelte veterans
kompetencer oparbejdet under uddannelse og udsendelse. Dette tiltag skal
styrke mulighederne for at finde et godt civilt job efter tjenesten i forsvaret. 5)
Der oprettes én samlet adgang til information på internettet, så der sikres et
bedre overblik over alle relevante hjemmesider i forsvaret og hos de frivillige
organisationer. 6) Kommunale sagsbehandlere undervises fremover om
veteraners forhold for at øge forståelsen i kommunerne for støttebehov m.v. 7)
Der udstedes et veterankort som legitimationsbevis. Kortet dokumenterer, at
indehaveren har været udsendt i en international operation - med deraf følgende
mulighed for, at veteraner kan nyde godt af særlige rabatordninger m.v., der
måtte blive oprettet at handlende m.fl.
Samlet set betyder regeringens slagkraftige udspil, at veteranerne kan se frem til
langt bedre støtte og anerkendelse fra forsvaret og resten af samfundet.
Fremadrettet er det udfordringen, at vi løbende tilpasser og styrker
veteranpolitikken i forhold til de behov, der afdækkes. Desuden er det for mig
helt centralt, at vi fortsat trækker på de mange frivillige i befolkningen.

Læs mere her:
http://www.fmn.dk/temaer/veteraner/veteranpolitik/Pages/Danmarksveteranpolitik.aspx
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