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… ingen skal efterlades 
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Forord: 

 

I 2010 blev Danmarks første veteranpolitik vedtaget. En politik 

der skulle søge at sætte veteranindsatsen i system. Det var en 

tiltrængt indsats, som har gjort meget for mange veteraner. 

Men til trods for de mange indsatser er der stadig veteraner som 

bliver glemt eller falder igennem systemet. 

”Ingen soldat efterlades” er et fast mantra i Forsvaret, og det skal 

naturligvis også gælde for vores veteraner. 

Derfor lægger Dansk Folkeparti nærværende veteranudspil 

frem, i et forsøg på at nå flere veteraner, så vi kommer tættere på 

håbet om at ingen bliver efterladt. 
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Veterancenteret 

 

Veterancenteret skal styrkes og omdannes til en selvstændig 

styrelse.  

Veterancenteret er i dag krumtappen i den danske 

veteranindsats. Centeret har indsamlet betydelig viden om 

området og drifter flere gode tilbud til veteraner.  

Veterancenteret skal omdannes til en selvstændig styrelse som 

vil kunne agere på egen hånd uafhængigt af Forsvaret, og bedre 

kunne koordinere med blandt andet beskæftigelsesministeriet, 

socialministeriet og sundhedsministeriet. 

Et mindre antal veteransager er så svære, at det er umuligt for 

landets kommunerne at opretholde kompetencen til at håndtere 

dem på ordentlig vis. Derfor skal den nye styrelse tildeles 

kompetence til at overtage de sværeste veteransager fra 

kommunerne på områder som f.eks. jobcenterfunktion eller 

socialområdet. 
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Botilbud 

 

Nogle veteraner oplever i kortere eller længere tid at blive 

hjemløse. Mange af dem bliver i dag hjulpet af veteranhjemmene 

eller KFUMs Soldaterrekreation. Men disse tilbud har og skal 

have en midlertidig karakter og har ikke kompetence til at f.eks. 

at behandle et aktivt misbrug. 

Veteraner er en særlig gruppe, som ofte kan have svært ved at 

passe ind i eksisterende behandlings- og botilbud. 

Derfor skal der oprettes botilbud til de veteraner som har brug 

for et mere permanent botilbud med behandlingsmuligheder for 

misbrugsproblemer, psykiske traumer eller andre udfordringer 

veteraner måtte have. 
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Arbejdsskadesager 

 

Veteraners arbejdsskadesager er komplicerede sager, både på 

grund af at de opstår under hektiske situationer med også fordi 

arbejdet som udsendt soldat er så ulig resten af 

arbejdsmarkedet. Derfor har Folketinget igennem særlove lettet 

vejen for veteraner med arbejdsskader.  

Men trods tiltag på området er der stadig alt for mange 

eksempler på afgørelser som virker helt uforståelige. 

Derfor skal der indføres et system hvor diagnoser stillet af 

Veteranenheden under Aarhus Universitetssygehus eller 

Militærpsykiatrisk Ambulatorium på Rigshospitalet ikke kan 

underkendes eller omgøres af Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring.  

Derudover skal sagsbehandlingen tage hensyn til veteranernes 

vanskelige situation. Veteraner kan i dag f.eks. få underkendt en 

arbejdsskadesag hvis de glemmer at nævne et symptom eller 

ikke går hurtigt nok til læge med deres problemer. Det er 

ganske enkelt uanstændigt. 
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Nyt monument 

 

På Kastellet står ”Monumentet over Danmarks internationale 

indsats”. En del af det monument indeholder navnene på de 

soldater som har mistet livet under udsendelse for Danmark. 

Men ud over de 111 navne der står på monumentet, har krigen 

krævet flere liv. Blandt de veteraner der var udsendt fra 1992 til 

2014 her 56 veteraner har taget deres eget liv, nogle af dem da 

de ikke kunne leve med de traumer krigen gav dem. Derudover 

har andre også mistet livet som følge af deres traumer.  

Disse veteraner har også krav på at blive husket. Vi, som 

samfund, har brug for at blive mindet om at hvis vi ikke tager 

godt nok imod vores veteraner, så kan det have store 

konsekvenser.  

Derfor skal der rejses et monument for de glemte og oversete 

tab. Hvis efterladte pårørende måtte ønske det, skal navnene på 

deres veteran skrives på monumentet. 
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Ikke-militære veteraner 

 

Med den seneste revision af veteranpolitikken blev den 

indskrænket til kun at omfatte veteraner der har været udsendt af 

Forsvarsministeriet. 

Men der er langt flere veteraner i Danmark. Politifolk, personale 

fra beredskabet, sygeplejersker og flere kan også være 

veteraner. Derfor skal de også omfattes af veteranpolitikken. 

 


