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Her ses de syv estere foran Orlogsmuseet i København sammen med chefen for Rekruttering og

Fastholdelse, Tuf Krenchel, der er placeret forrest til venstre. 

Estisk besøg 

Hvordan rekrutterer man bedst muligt nye frivillige? Tirsdag og onsdag i denne

uge havde Hjemmeværnskommandoen besøg af repræsentanter fra det estiske

Hjemmeværn for at diskutere netop det emne.

11-09-2014 - kl. 11:30

Af Christine Dahl

Hjemmeværnet og Estonian Defence League, det estiske Hjemmeværn, har i mange år

haft et nært samarbejde. Militær kapacitetsopbygning og udveksling af soldater og

enheder i forbindelse med uddannelse og øvelser er blot nogle af de områder, hvor vi

samarbejder med esterne.

Men denne gang var det rekruttering, der var særligt i fokus. De syv estere, der besøgte

Hjemmeværnskommandoen, er alle ansat i HR-afdelingen i Hjemmeværnet i hovedstaden

Tallinn, og var derfor særligt interesserede i at få nye inputs i forhold til deres

rekruttering.

Territorial frygt

"Man kunne tydeligt mærke på dem, at den stigende aggressivitet hos russerne havde

skabt en vis territorial frygt", fortæller Tuf Krenchel, chef for Rekruttering og Fastholdelse,

der tog sig af esterne under deres besøg.

"Man kan næsten sammenligne det, de gennemgår lige nu, med den frygt vi selv havde

for russerne under Den Kolde Krig", konstaterer Tuf Krenchel.

Og rekrutteringschefen er ikke i tvivl om, at det to-dages besøg er til glæde for begge

parter.

"Det er interessant at høre om, hvordan esterne har gjort rekruttering til et fælles ansvar.

Hvor vi har udpeget rekrutteringsofficerer i de enkelte kompagnier, er det en fælles

opgave i Estland, hvor alle er ansvarlige", fortæller Tuf Krenchel.

Onsdag fik esterne lejlighed til at fortsætte rekrutteringssnakken med Totalforsvarsregion

Sjælland for at høre om deres erfaringer.

Hjemmeværnskommandoen - Overgaden oven Vandet 62B - 1415 København k - Telefon: +45 7245 2000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224

 

Nyheder Kontakt Om os Temaer Frivillig i Hjemmeværnet

SøgMagasinet Presse

Forside > Nyheder

Estisk besøg https://admin2.hjv.dk/nyheder/Pages/Estiskbesøg.aspx

1 af 1 22-06-2015 11:09


