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MF og medlem af Forsvarsudvalget for Venstre, 19.01.19

Tak for den frivillige indsats!
I lørdags havde jeg fornøjelsen at medvirke ved en af de mange traditionsrige nytårsparoler, der
holdes hos hjemmeværnsenheder landet over. Nærmere fortalt på politigården i Viborg hos
Politihjemmeværnskompagni Viborg.
På vegne af Forsvarsudvalget rettede jeg en varm tak dig de frivillige kvinder og mænd, der yder
en formidabel og uundværlig, uegennyttig indsats til gavn for vores samfund. På samme måde,
som frivillige i det civile beredskab gør det. Historieløshed er en farlig ting. Vi skal nemlig tage ved
lære af historien, der bl.a. har vist os, at frihed i fred absolut ikke er en selvfølge. Det er noget, man
hele tiden må besinde sig på og kæmpe for. Vi har som nation behov for at opretholde og styrke
den forsvarsvilje, der er forudsætningen for at værne om vores frihed og umistelige fælles værdier.
Her kipper jeg med flaget for de frivillige i Hjemmeværnet. De har taget stilling. Og de har valgt at
bruge en del af deres dyrebare livstid på at bidraget til vores fælles sikkerhed og tryghed. Helt
konkret løser frivillige hjemmeværnsfolk en lang række opgaver, der ellers ville koste samfundet
dyrt at få løst. Lokalt set man weekend efter weekend hjemmeværnsfolk løse opgaver, fx i
forbindelse med kampe på Viborg Stadion, cykelløb, Viborg City Marathon. Eller i forbindelse med
opdukkende hændelser, hvor politiet eller det civile beredskab har behov for hjælp. Tusind tak for
denne indsats, som fortjener vores dybeste respekt.
Jeg håber, at endnu flere unge har lyst til at melde sig ind i Hjemmeværnet for at hjælpe med at
passe godt på Danmark. Afslutningsvis vil jeg rette en bred indsats til alle, der yder en frivillig
indsats til gavn for deres land eller for lokalområdet – ikke mindst gennem vores vidt forgrenede
foreningsliv. Dette foreningsliv med tilhørende frivillig indsats er en grundsten i vores dejlige frie
samfund. Det bør vi alle skønne på og bakke op om.
Hvor der er vilje, er der vej!
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