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Socialdemokraternes 10 veje til en bedre veteranpolitik 
 
 
Danmark har mere end nogensinde brug for en veteranpolitik, dvs. en politik for de danske soldater, der 
har været udsendt på en eller flere militære internationale missioner. Siden den kolde krigs afslutning 
har der stort set konstant været udstationeret danske soldater forskellige steder i verden; på Balkan, i 
Irak, Afghanistan og andre af verdens brændpunkter. Alligevel har Danmark ikke nogen samlet politik 
for de mange danske veteraner – det skal der laves om på.  
 
Veteraner er ikke stakler. Soldater, som har været udsendt, kommer hjem med viden, erfaringer og 
kompetencer - noget, som de kan bruge både i og udenfor militæret. Men samtidig kan en militær 
udsendelse for nogle soldater medføre fysiske skader og psykiske og sociale problemer. Ligeledes kan 
pårørende til soldater kan også have behov for støtte både under og efter en udsendelse. 
 
En ny undersøgelse af de danske soldater viser, at 95 % af soldaterne ikke har alvorlige psykiske 
efterreaktioner. Det er meget positivt og glædeligt, at langt hovedparten af soldaterne ikke får 
problemer. Men uanset om det ”kun” er 5%, der får problemer, betyder det alligevel, at der på hvert 
hold kommer over 30 soldater hjem med psykiske udfordringer – og det skal der gøres noget ved.  
Samtidig er den eksisterende viden om senfølgerne af de psykiske belastninger stærkt begrænset.  
 
Socialdemokraterne er glade for, at arbejdet med en dansk veteranpolitik endelig er sat i gang, for der 
er stærkt brug for en formalisering af dette vigtige arbejde. Vi har 10 konkrete forslag til, hvad en 
kommende veteranpolitik bl.a. bør indeholde: 
 
1: Bedre uddannelse i kammerat- og kollegastøtte 
Hvis udsendte soldater har behov for at tale om deres oplevelser med andre end kammerater eller en 
overordnet, kan de i dag kun tale med en feltpræst. Der er fra alle sider ros til feltpræsternes arbejde, 
og den mulighed skal bevares. Vi mener dog, at den psykiske hjælp til udsendte soldater både under og 
efter udsendelsen kan styrkes betydeligt ved uddannelse af soldaterne – eller nogle af soldaterne - til 
såkaldt kollegastøtte.  Dette indebærer særlig forståelse for psykologisk stress- og krisebearbejdning 
samt træning i anvendelsen af særlige metoder til kollegastøtte for både enkeltpersoner og grupper (fx 
med inspiration for redningsberedskabets meget roste RITS-uddannelser). 
 
2: Forsøg med udsendelse af psykologer og brug af screening 
Vi ønsker, som et forsøg, at udsende psykologer sammen med soldaterne i de hårde missionsområder, 
så udsendte har adgang til at tale med en psykolog, hvis de eller kollegastøttesoldaterne skønner at der 
er behov for det. Samtidig kunne der hermed sikres en indsamling af viden og en løbende psykologisk 
træning og uddannelse af soldaterne. Denne viden kunne fx give input til en mulig screening af soldater 
før udsendelse, så man evt. kan identificere de soldater, der har en forhøjet risiko for at få psykiske 
eftervirkninger (så der kan tages de nødvendige forholdsregler). 
 
3: Veterankoordinatorer i kommunerne 
Nogle veteraner med behov for hjælp oplever at blive kastebold mellem forskellige offentlige instanser, 
og det kan vi ikke være bekendt. Der skal derfor, som forsøg, gives delvis støtte til oprettelse af 
veterankoordinatorer i kommunerne, så veteraner altid har ét sted, hvor de kan henvende sig, og derfra 
blive henvist til det rigtige tilbud. Veterankoordinatorerne skal ikke være sagsbehandlere, men skal 
sikre veteranerne de rigtige tilbud og kontakter i de offentlige systemer. 
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4: Et videnscenter for veteraner 
Danmark mangler endnu megen viden om, hvordan man bedst hjælper veteraner. Der skal derfor 
oprettes et uafhængigt centralt videnscenter, som skal indsamle viden og undersøge, hvordan man 
giver veteranerne de rigtige tilbud, både i forhold til psykiske og fysiske udfordringer, og ikke mindst 
hvordan man forebygger de skader der kan opstå for udsendte danske soldater. 
 
5: Bedre adgang til psykologisk hjælp 
Veteraner med psykiske problemer oplever i dag, at det kan være svært at få adgang til en uafhængig 
psykologsamtale i deres nærområde, især hvis der er akut behov. Det skal derfor sikres, bedre end det 
er tilfældet i dag, at veteraner har nem og hurtig adgang til uafhængig psykologhjælp i deres 
nærområde. 
 
6: Flere veteranhjem 
Det er indtil videre besluttet at oprette tre veteranhjem i Danmark. Det mener vi er for få, da mange 
stadig vil bo langt fra et veteranhjem. Derfor må der meget gerne i samarbejde med fagforbundene, 
kommunerne og andre aktører oprettes yderligere veteranhjem. 
 
7: Nyt udviklingsforløb som alternativ til førtidspension 
En førtidspension kan være den bedste løsning for nogle veteraner, som lider af svære problemer efter 
udsendelsen. Men som udgangspunkt bør mennesker, der har andre muligheder, ikke ende på 
førtidspension, og det gælder også soldater, som har været i stand til at kæmpe for Danmark. Vi ønsker 
derfor at tilbyde de veteraner, som er på vej på førtidspension eller på vej til førtidspension, et 
individuelt udviklingsforløb, som skal sigte på at bringe veteranerne på fode igen og gøre dem i stand til 
at forsørge sig selv. 
 
8: Lettere overgang til det civile liv 
Soldater opnår stor viden og kompetencer i tjenesten, men det er ikke altid muligt at få merit for disse 
kompetencer, når man forlader det militære liv. Derfor skal muligheden for meritoverførsel forbedres. 
Samtidig bør Forsvaret gøre en aktiv indsats for, at ingen soldater forlader tjenesten uden en 
ungdomsuddannelse eller en faglig uddannelse, med mindre pågældende går i gang med en uddannelse 
med det samme. 
 
9: Mere hjælp til pårørende 
En udsendelse påvirker ikke kun soldaten, men i lige så høj grad forældre, ægtefælle/kærester og børn. 
Hjælpen til disse skal intensiveres, og adgangen til hjælp gøres nemmere både før, under og efter 
udsendelsen. Vores viden på området skal udbygges, og det skal derfor kortlægges, hvordan pårørende 
bedre kan hjælpes og støttes – og dette gælder især børn til udsendte. Det kan ikke understreges nok, 
at hjælpen til pårørende er helt afgørende, både for de pårørende selv og de udsendte soldater. Danske 
soldater skal vide sig sikre på, at der tages hånd om de pårørende, for som Henrik fra Hold 8 i 
Afghanistan siger: ”Jeg har dyb respekt for dem der tager herned – men helte vil jeg langt fra kalde os. 
(…) De sande helte er de koner, kærester, forældre og børn som efterlades derhjemme i konstant frygt 
for ikke at se deres kære igen”. 
 
10: Anerkendelse af veteraner 
Veteraner har ydet en stor indsats for Danmark og har sat deres liv på spil. Nogle har betalt dyrt med 
tab af liv og lemmer. Danmark er i de sidste år blevet bedre til at anerkende veteraners indsats, men 
Forsvaret bør fortsat arbejde på at skabe en bred respekt for soldaternes indsats, som går på tværs af 
politiske skel og på tværs af opbakningen til de enkelte missioner. 
 
Der er mange muligheder for at hjælpe danske veteraner, og det er oplagt, at det danske samfund kan 
gøre meget mere end i dag for at hjælpe denne gruppe blot ved at koordinere allerede eksisterende 
muligheder og tilbud. Som samfund har vi en forpligtelse til at hjælpe, og forsvaret skal så vidt muligt 
medvirke til denne hjælp. Dette kan og skal ske uden, at der tilføres ekstra midler til forsvaret, men 
gerne således at der i det eksisterende forsvarsbudget allokeres flere midler til veteranområdet end 
tilfældet er i dag. 


