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Hjemmeværnets delegation i Senior Leadership Exchange 1-9 JUN 2014 fotograferet i Camp

Williams, syd for Salt Lake City, Utah, USA 

Udvidet samarbejde med USA 

Siden Hjemmeværnets samarbejde med amerikanske National Guard blev

formaliseret med en aftale i december 2012, er samarbejdet løbende blevet

intensiveret. 

07-07-2014 - kl. 15:00

Af Christine Dahl

Samarbejdet foregår i rammen af en aftale mellem Danmark og USA fra slutningen af

2012, som har givet grobund for et stadig tættere samarbejde mellem Hjemmeværnet og

National Guard.

Den gensidige interesse har bl.a. medført, at der er sammensat et udvekslingsprogram for

2014-15, hvor chefer i de respektive organisationer skal mødes og udveksle erfaringer.

”Hjemmeværnskommandoen er glade for og stolte over amerikanernes interesse. Det kan

være medvirkende til at løfte Hjemmeværnets kompetencer og skabe muligheder for

fremtidigt samarbejde om løsning af internationale opgaver,” siger brigadegeneral Peer

Sander Rouff, stabschef i Hjemmeværnskommandoen.

Baggrunden for samarbejdet er en række ligheder og forskelle mellem det amerikanske

og danske totalforsvar, selvom National Guard råder over andre kapaciteter, som f.eks fly,

helikoptere og kamptropper.

Men, ligesom i Danmark, er det princippet, at begge organisationer kan anvendes til

støtte for samfundet, når myndighedernes egne kapaciteter ikke slår til.

Mødes fire gange om året

Planen er, at udvalgte chefer fra Hjemmeværnet og National Guard mødes fire gange om

året, to gange i hvert land. Det er hensigten at inspirere de to organisationers

beslutningstagerniveau, og der vil være et tema for hvert besøg, der forventes at vare 7-9

dage, inklusiv rejsetid.

Fokus for det seneste danske besøg ved National Guard i Utah og Colorado var Homeland

Operations og Interagency Cooperation, hvor deltagerne talte blandt andre stabschefen i

Hjemmeværnskommandoen, brigadegeneral Peer Sander Rouff, Den danske

Forsvarsattaché i USA, Chefen for Uddannelse og Træning ved Danske Division, en

repræsentant for Rigspolitiet, Næstkommanderende ved Hjemmeværnsskolen, samt

Totalforsvarsregionschefen og andre chefer fra Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og

Sønderjylland.

Indsat ved oversvømmelser

Der var under besøget et omfattende program med Utah og Colorados National Guard

med briefinger, demonstrationer og kulturelle indslag.
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I Colorado fik deltagerne bl.a. indblik i, hvordan Colorado havde håndteret de voldsomme

oversvømmelser, der ramte staten i 2013.

Desuden modtog man orientering om de mange National Guard-soldater fra Utah og

Colorado, der havde deltaget i støtte til New Orleans, da staten Lousiana blev ramt af

orkanen Katrina i 2005.

”Vi kan drage stor nytte af erfaringer og planlægningsmodeller fra National Guard,

ligesom de kan lære meget af vores frivillige opgaveløsning”, siger brigadegeneral Peer

Sander Rouff.

Kommende temaer vil blandt andet fokusere på cyberaktiviteter, Arktis og kapacitets-

opbygning.

Udover udvekslingen af chefer fra de to lande har Hjemmeværnet også, for 3. år i træk,

deltaget i øvelsen Golden Coyote i USA i et tæt samarbejde med National Guard.
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