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Stærkt stigende opbakning til Hjemmeværnet 

En rekordstor opbakning til Hjemmeværnet i den årlige holdningsundersøgelse

giver sig blandt andet udslag i, at hele 83 % af danskerne har tillid eller stor

tillid til, at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver. I 2004 var tallet 63 %.
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Af Hjemmeværnskommandoen

Der er udbredt tillid i befolkningen til, at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver, og tilliden

er vokset markant siden 2004. I dag har 83 % tillid eller stor tillid til, at Hjemmeværnet

kan løse sine opgaver. I 2004 var andelen 63 %.

Sådan lyder konklusionen på den årlige holdningsundersøgelse om Hjemmeværnet, hvor

SFI Survey har spurgt 1.978 danskere om deres holdninger til Hjemmeværnet.

”Hjemmeværnet stiller op, når Forsvaret, Beredskabet eller Politiet kalder. Og det

kvitterer danskerne for. I en tid med hastigt skiftende trusler er det et enormt aktiv for

Danmark at have en så fleksibel militær frivillig organisation, som løbende formår at

tilpasse sig behovene”, siger forsvarsminister Nicolai Wammen (S).

I 2013 var det 80 %, som udtrykte tillid eller stor tillid til Hjemmeværnets opgaveløsning,

så alene i 2014 er opbakningen til Hjemmeværnet steget med tre procent point.

”Jeg tror at mange danskere har fået øjnene op for de værdifulde bidrag som

Hjemmeværnet har leveret i det forgangne år, både i forhold til de store storme i

slutningen 2013 og måske også i forbindelse med vores informationskampagne fra

efteråret 2014, som har fået en utrolig god modtagelse”, siger den kommitterede i

Hjemmeværnet Bjarne Laustsen (S).

Et andet markant resultat er, at befolkningen i stigende grad opfatter Hjemmeværnets

bidrag til forsvaret som vigtigt. For hele 86 % synes nu, at Hjemmeværnets støtte til

Forsvaret med militære opgaver er vigtig.

”Det er glædeligt at danskerne har fået øjnene op for den enorme indsats

Hjemmeværnets frivillige soldater yder i forhold til Forsvaret. For når man ser,

hvor Hjemmeværnets frivillige lægger hovedparten af deres timer, så er det netop i

støtten til Forsvaret, siger chefen for Hjemmeværnet”, siger generalmajor Finn Winkler.

Endelig mener det repræsentative udsnit af danskere, som er blevet spurgt, at

Hjemmeværnets støtte til Beredskabet og Politiet er vigtig. Her er det ni ud af ti danskere,

som finder støtten vigtig.

Læs hele rapporten her: Holdninger til Hjemmeværnet_2014v2.pdf
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