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Frivillig i Hjemmeværnet

 

Den amerikanske delegation og Chefen for Hjemmeværnet foran Orlogsmuseet i København.

Generalmajor Finn Winkler og brigadegeneral Blake Ortner ses hhv. som nr. 4 og 5 i rækken.

Foto: Christine Dahl 

Amerikansk chefbesøg 

Hjemmeværnet har i øjeblikket en håndfuld officerer fra National Guard som

gæster. De besøger Hjemmeværnskommandoen og regionerne som et led i den

samarbejdsaftale, der blev indgået i slutningen af 2012 mellem Danmark og USA.

19-09-2014 - kl. 14:51

Af Christine Dahl

Til at begynde med var det kun øvelser og uddannelse, der blev samarbejdet om, men det

skulle snart blive udvidet. Den gensidige interesse har nemlig medført, at der er

sammensat et udvekslingsprogram for 2014-15, hvor chefer i de respektive organisationer

mødes fire gange om året for at udveksle erfaringer.

Denne gang er der fokus på uddannelse, men emner som kapacitets-opbygning,

frivillighed og cyberaktiviteter vil også blive berørt under amerikanernes ophold.

Stor tilfredshed hos begge parter

”Med det høje trusselsniveau, der har været i de sidste 12-14 år i den vestlige verden, og

måske særligt i USA, er der ingen tvivl om, at det er vigtigt med internationale

samarbejdspartnere”, siger brigadegeneral Blake Ortner fra National Guard i Virginia, der

er meget fascineret af, at Hjemmeværnets hovedstyrke udgøres af frivilligt personel.

For selvom amerikanerne nok er bekendt med frivillighed, er det primært hjælp til de

fattige og syge, og ikke militære opgaver, der betros frivillige i USA.

Også Hjemmeværnets chef udtrykker glæde over, at samarbejdet - udover gensidig

deltagelse i øvelser og uddannelse på begge sider af Atlanten – også inkluderer møder på

chefniveau.

”Hjemmeværnet er glade for Senior Leadership Exchange programmet med US National

Guard. Det giver chefer fra Hjemmeværnet og Forsvaret i Danmark mulighed for at få et

bedre kendskab til det amerikanske forsvar, National Guard og Reserve Forces. Og

derigennem styrkes samarbejdet til gavn for både Hjemmeværnets frivillige og forsvaret,”

siger generalmajor Finn Winkler, chef for Hjemmeværnet, og tilføjer:

”Dagens møde med officererne viste mig igen, hvor mange fælles samarbejdsområder og

interesser vi har.”

Introduktion til hele det danske forsvar.

Det amerikanske visit blev indledt onsdag med en generel introduktion til det danske

forsvar, som generalmajor Michael Lollesgaard, chef for Danske Division, stod for.

Dernæst bidrog flere af Hjemmeværnskommandoens officerer med en generel indsigt i

Hjemmeværnets opbygning og konstruktion, og indviede desuden de amerikanske gæster
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i det danske syn på kapacitetsopbygning og frivillighed.

Men det er ikke kun Hjemmeværnskommandoen, der får glæde af det amerikanske besøg.

I går aftes fløj gæsterne til Karup, hvor de næste dage er tætpakket med besøg ved

blandt andet Hjemmeværnsskolen og Totalforsvarsregion Fyn, Syd – og Sønderjylland.

I programmet er der naturligvis også afsat tid til at besøge en feltøvelse på Fyn. Her

deltager 18 amerikanske soldater fra National Guard.

Til oktober er der planlagt retur-visit i USA. Her skal alle de chefer, der har været

involveret i dette besøg, tilbringe en uges tid hos National Guard i Virginia.
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