
 
 

 

 

 

 

 
I demokratier er det ikke generaler, der bestemmer, men politikere.  

 

Fredsministerium vil derfor udtrykke sin opbakning til forsvarsminister Trine Bramsen, som har 

udtrykt dette så klart. 

 
På de fleste fagområder er det sådan, at de ansatte i kraft af uddannelse og praktisk erfaring 

ved mere om, hvordan politikken rent praktisk kan realiseres, end de politiske 

beslutningstagere gør.  

 
Viceværter ved mere om, hvordan betjening af beboerne praktisk kan udføres, end bestyrelsen 

i boligselskabet. Socialrådgivere ved mere om konsekvenserne af ændringer i kontanthjælpen 

end politikerne - og obersterne ved mere om at føre tropper i felten, end politikerne gør. 

 
Alligevel er det ikke viceværterne, men den valgte bestyrelse, der skal bestemme 

serviceniveauet i en boligafdeling - og det er naturligt nok folketinget, der bestemmer 

socialpolitikken, sikkerhedspolitikken og militærets optræden.  

Ellers kommer særinteresser til at dominere over demokratiet. 
 

Når der i en organisation har udviklet sig en uheldig kultur, er det ofte en svær og barsk 

proces at rette denne kultur. Så er det nødvendigt, at vore demokratisk valgte politikere 

træder i karakter. Det vil møde modstand fra de dele af en organisation, der må rette ind. 

 
Flere aktuelle skandaler, og erfaringerne fra krigene i Irak og Afghanistan viser, at der bestemt 

har udviklet sig en uheldig kultur på forsvarsministeriets område, hvor man skjuler 

uregelmæssigheder og lovbrud, og prøver at tryne whistleblowere, i stedet for at forfølge dem, 

der bryder reglerne. 
 

Fredsministerium er et netværk af fredsgrupper, der arbejder på at få oprettet et 

fredsministerium i statsligt regi, og med at etablere en fredsaktivistisk udenrigspolitik.  

 
Fredsministerium hilser derfor med tilfredshed, at Danmark nu har en modig forsvarsminister, 

der tør skabe åben debat om Forsvarets rolle. Det er absolut afgørende for et demokrati, at 

man kan stole på, at militæret gør som politikerne bestemmer.  

 

Fredsministerium mener, at for demokratiets skyld bør forsvarsministeren stå fast, og få 
gennemført en grundlæggende ændring af den nedbrydende kultur, der findes i dele af 

Forsvaret.  

 

Fredelig hilsen 
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