VETERANPOLITIK
Baggrund
Danmark har i mange år ydet en stor indsats i verdens brændpunkter, og har været med til at
fremme demokrati, fred og sikkerhed i mange lande. Både militær, politi, beredskab og
sundhedspersonale har i den forbindelse ydet en særlig indsats for Danmark.
I runde tal har 60.000 danskere været udsendt i international tjeneste siden 1948, og disse
betegnes i dag som Danmarks udsendte veteraner.
I Faxe Kommune er bosat ca. 240 veteraner.
Heldigvis vender lang de fleste veteraner styrkede hjem fra deres udsendelse og klarer sig
godt. Men en mindre del af veteranerne vender desværre hjem med ar på krop og sjæl. Derfor
har de brug for hjælp og støtte for at genoptage tilværelsen her i Danmark. En udsendelse til
et brændpunkt påvirker ikke kun den udsendte, men også den udsendtes familie og
pårørende. Det gælder både før, under og efter udsendelsen. For de veteraner, som vender
hjem med ar på krop og sjæl, er familien ekstra udsat.
Regeringen har med Danmarks Veteranpolitik sat rammerne for, hvordan samfundet
anerkender og om nødvendigt støtter veteranerne og deres pårørende.
Med den lokale veteranpolitik ønsker Faxe Kommune at bakke op om de nationale initiativer
og sætte fokus på lokale muligheder for støtte til veteraner og pårørende, som har behov for
det.
Det er desuden vigtigt for os, at veteranpolitikken bliver omsat i konkrete tiltag på tværs af
kommunens fagcentre.

Formål
Formålet med veteranpolitikken er:







At anerkende den særlige indsats veteraner har ydet for Danmark.
At anerkende den baggrund samt de kompetencer, som veteranerne besidder.
At udvise opmærksomhed, fleksibilitet og hensyntagen til veteranernes særlige behov i
mødet med kommunen.
At sikre, at der ydes målrettet støtte til de veteraner, som er særligt udfordret efter
udsendelse.
At italesætte og behandle veteraner som ressourcer, og modvirke stigmatisering.
At understøtte veteraners og pårørendes mulighed for at engagere sig i
lokalsamfundet.




At markere den årlige nationale flagdag på en sådan måde, at den appellerer til den
brede kreds af veteraner og deres familier.
At indgå et samarbejde med Veterancentret i Ringsted om støtte og rådgivning til
kommunen på veteranområdet.

Målgruppe for politikken
Faxe kommunes veteranpolitik omfatter alle personer bosiddende i kommunen, som har
været officielt udsendt på Danmarks vegne på baggrund af en beslutning truffet af
Folketinget, Regeringen eller en minister, samt deres pårørende. Veteranpolitikken retter
sig både mod veteraner, som kommer styrkede hjem fra en mission, og veteraner, som
kommer hjem med behov for støtte.
Veteranpolitikken skal i øvrigt ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og
strategier, der også omfatter og har betydning for veteranerne. Det gælder blandt andet
Bosætningsstrategien, Børne- og Ungepolitikken, Beskæftigelsesplanen,
Sundhedspolitikken og Handicappolitikken.

Temaer for politikken
Faxe Kommune vil arbejde med følgende temaer for politikken:
1. Anerkendelse
2. Støtte og hjælp
3. Familie og pårørende
1. Anerkendelse
Anerkendelse er mange ting og veteraner er forskellige i forhold til hvad de oplever som
anerkendende. For nogle er det højtideligholdelse og officielle arrangementer, for
eksempel i form af flagdage. For andre er det at deres kompetencer og kvalifikationer
bliver anerkendt og anvendt. For andre igen er det at blive mødt i deres behov for en
særlig tilgang eller omvendt ikke at blive gjort til noget særligt. I Faxe Kommune tænker vi
anerkendelse bredt.
Vi vil:
 Hvert år markere og festligholde den nationale flagdag, den 5. september,
på en måde, som taler til den brede kreds af veteraner og deres familier.
 Anerkende baggrund og kompetencer fra uddannelse ved Forsvaret og
bygge videre på dem.
 Udvise opmærksomhed, fleksibilitet og hensyntagen til nogle veteraners
særlige behov i mødet med kommunen.
 Arbejde ud fra en anerkendende tilgang til alle kommunens borgere, og ved
mødet med veteraner og deres pårørende at have fokus på veteranernes
kompetencer og ressourcer i forhold til mestring af eget liv.
2. Støtte og hjælp
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Veterancentret støtter soldater, veteraner og deres pårørende særlige behov før, under og
efter udsendelse. Veterancentret arbejder endvidere tæt sammen med eksempelvis
kommuner og jobcentre.
Veterancentrets døgntelefon er for soldater, veteraner og pårørende, som har brug for én
at tale med – uanset hvad klokken er.
Som kommune har vi et ansvar for at være opmærksomme på de særlige problemstillinger,
som veteraner og pårørende kan have, og iværksætte og koordinere den nødvendige
hjælp.
Veteraner og pårørende, der har brug for hjælp, får som udgangspunkt støtte inden for
eksisterende kommunale tilbud på lige fod med andre borgere med lignende behov.
I den forbindelse er det væsentligt at skabe overblik, både hos veteranerne og aktørerne
omkring dem, i forhold til de mange støttemuligheder, der findes på området.
Vi vil:
 Spørge ind til CV og militærhistorik, når nye borgere henvender sig jobcentret,
for at kunne give borgeren en optimal service.
 Øge muligheden for hjælp til selvhjælp ved at linke til veteranindsatsen og
andre aktører på kommunens hjemmeside.
 Sikre viden hos udvalgte nøglepersoner i arbejdsmarked, familie,
handicap/psykiatri og sundhed, blandt andet ved at anvende
Veterancentrets videnscenter.
 Indtænke den enkeltes behov i forbindelse med den
arbejdsmarkedsrelaterede indsats.
 Indtænke Veterancentret i indsatsen og synliggøre veterancentrets
muligheder over for veteranen.
3. Familie og pårørende
En udsendelse berører ikke kun den udsendte, men også forældre, ægtefælle, kæreste,
børn og andre nære pårørende. De pårørende oplever afsavn og kan ofte være bekymrede
for den udsendte, og nogle pårørende får behov for hjælp og støtte – før, under og efter
udsendelsen.
Det kan skabe stor utryghed hos børn at have en forælder, der er udsendt til et
konfliktområde. Ligeledes påvirkes børn, når en forælder vender hjem med fysiske eller
psykiske følger efter en udsendelse. Faxe Kommune har et særligt ansvar for at være
opsøgende og arbejde forebyggende over for børn, der mistrives.
Vi vil:
 Formidle viden til veteranen og dennes partner omkring rådgivnings- og
støttemuligheder for familie og børn i Veterancentrets regi og i øvrigt.
 Være opmærksom på og håndtere reaktionerne hos børn og unge i skoler og
daginstitutioner.
 Opfordre veteranen til at medbringe en eventuel partner som bisidder til
møder.

Sådan arbejder vi med politikken
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Veteranpolitikken vil løbende blive udmøntet i relevante tiltag og indsatser, når behovet
opstår.
Veteranpolitikken forankres i Byrådet, mens initiativer i forhold til veteranindsatsen
behandles i de relevante fagudvalg.
Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Center for Familie, Social & Beskæftigelse
sikrer, at relevant viden om veteranindsatsen og veteranernes behov formidles til øvrige
områder.
Center for Familie, Social & Beskæftigelse arrangerer ligeledes det årlige
flagdagsarrangement den 5. september.
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