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Svæk ikke dansk forsvar 
 
De to socialdemokratiske folketingsmedlemmer Bjarne Laustsen og Annette Lind var her i avisen den 22. 
maj ude med en kritik af Venstres skeptiske holdning til regeringens forslag til ændring af forsvarsloven. 
Den tyndbenede argumentation i indlægget var primært hængt op på en 10 år gammel bog, hvori Søren 
Gade og Troels Lund Poulsen argumenterede for at slanke forsvarets top og i stedet styrke kroppen. Vi kan 
hermed slå fast, at målet om at rationalisere forsvarets øverste ledelse fortsat står ved magt. Dansk forsvar 
gennemgår lige nu en stor rationalisering og den skal naturligvis også omfatte den øverste ledelse med 
tilhørende stabe. Men i modsætning til regeringen, så står Venstre vagt om forsvarschefens helhedsansvar 
for forsvarets operative kapaciteter samt hans selvstændige rolle som den øverste militære rådgiver for 
forsvarsministeren. Regeringen går åbenlyst efter at stække forsvarschefen, så han bliver  til en slags 
afdelingschef i forsvarsministeriets departement. Derved undergraves forsvarschefens helhedsansvar, der i 
vores optik nødvendigvis også må omfatte økonomi, personel og materiel som grundlag for de operative 
kapaciteter.  Desuden er det ufatteligt, at regeringens forslag til rationalisering af forsvarstoppen ikke også 
omfatter de foreliggende fornuftige planer om en sammenlægning af de tre operative kommandoer i 
Karup. Lad os dog se alle de øverste lag i sammenhæng når vi skal rationalisere i toppen. Endelig er vi dybt 
betænkelige for åbenheden og gennemsigtigheden hos forsvaret, hvis forsvarschefens indstillinger til 
ministeren blot bliver et internt anliggende i departementet. Hvordan skal man fremover kunne skelne 
mellem politiske interesser og militærfaglige indstillinger? Vi kan anbefale Laustsen og Lind, at de gør sig 
den ulejlighed at læse de mange markante og seriøse høringssvar til regeringens lovforslag. Så ville de 
nemlig opdage, at stort set alle er enige i Venstres saglige kritik. Venstre medvirker ikke til at svække 
forsvarets operative slagkraft ved at trække tænderne ud på forsvarschefen. Nu bliver det interessant om 
regeringen vil gennemtrumfe en forsvarslov sammen med Enhedslisten, der mildt sagt ikke er kendt for at 
ville forsvaret noget godt.    
 

Hvor der er vilje, 
er der vej! 
 
Med venlig hilsen 
 

Kristian Pihl Lorentzen 
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