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Danmark har siden Murens faldi
1989 reduceret vaemepligten.
Hvorfor opretholde en stor h$r, nu
nar ^enden var blevet vores ven?

11969 var der 24.400 vsrneplig-
tige, der hver aftjente et at. I dag er

dette reduceret til 4.200 personer (Wikipe-
dla), typisk frivillige, der aftjener fire
maneder. Dette er et fald pa 96 pet. malt i
Vcemepligts-m^eder, taet pa en fuldkom-
menafvikling.

Som altid viser loven om utilsigtede
konsekvenser sig. Fredsdividenden blev
h0Stet efter Murens fald, men 1dag star vi
uden en vital sammenhaengsskabende
sarafundsinstitution, og - hvis man skal tro
pa tonegivende kommentatorer - uden et
kampdygtigt militsr samtidig med, at
^endebilledet igen synes at aendre sig.

Mit aerinde med denne kommentar er ikke

at agitere for genindferelsen af v^rnepligten
ud fra en militaer synsvinkel - det har jeg pa
ingen made forstand pa. Ogman kan med
rette nok sige til mig, »skomager bliv ved din
fest«, da jeg aldrighar vaereti militaeret.
Men jeg er samfundsobservat0r og interes-
seret i at sikre, at vi giver alle en rimelig
mulighed for at udvikle deres fulde poten-
tiale, og jeg mener, at vi med de facto-af-
skafFelsen afvaemepligten fundamentalt har
pillet ved en af de baerende samfundsinsti-
tutioner, der gennem tiderne har sikiet, at

uddannelsesinstitution for en del afden

danske ungdom, der ikke har haft et reelt
altemativ. Genindforelsen vil i mine ojne
betyde folgende:

- Mindre overforselsindkomst og mere
beskaeftigelse. Efter vsmepligt vil en del
fortsaette i militaeret. Andre forlader

militaeret med kompetencer, der kan
anvendes pa det almindelige arbejdsmar
ked. Disse personer vil blive rollemodeller
for andre, der ser, at der er et altemativ.

- Mindre (bande)kriminalitet. Vaemepligt
^erner fmstrerede unge fra gaden, og giver
dem en meningsfuld hverdag, hvor de laerer
disciplin og selvagtelse.

- Bedre integration. Militaertjeneste laerer
folk at vaere danske - uanset om baggrunden
er dansk eller ikke.

- Bedre regional udvikling. Kasemer er
centre for beskaeftigelse og intelligentsia. I
en tid hvor der er fokus pa udflytning af
statsinstitutioner for at skabe okonomisk

udvikling i »udkants-Danmark«, er det
indlysende, at lukningen af vores kasemer
netop har bidraget til denne udvikling, man
nu fors0ger at modga.

- 0ge ligestilling blandt alle grupper. En
modeme vaemepligt skal vaere for alle unge
uanset kon og religion. Vaemepligt kan
dermed bidrage til langt bedre integration af
kvinder med anden etnisk baggrund, samt
ad are age accepten af danske ligestillings-

alle i samfundet har haft en mulig vej mod
social inklusion ogvaerdig beskaeftigelse.

Vihar som samfund vaeret darlige til at
integrere flygtningeog immigranter, der i
vaesentligt omfang i dag lever i parallelsam-
fund i ghettoer. Haj arbejdslashed har givet
ringe hab for fremtiden, manglende respekt
for loven og offentlighedspersoner, og i visse
tilfaelde et voksende had over for det

samfund, som de burde vaere en del af.
Men ogsa etniske danskere uden uddan-

nelse har siden den forste oliekrise i

stigende omfang oplevet marginaliseringen,
fordi vi som samfund i mindre og mindre
omfang kan finde plads til mennesker, der
ikke tilegner sig kompetencer til et mere og
mere kompliceret arbejdsmarked. Dette vil
accelerere i ^ene fremover i takt med, at
automatisering og kunstig intelligens gnaver
sig ind pa flere jobfunktioner.

Ungemed staerkereuddarmelse vil nok
generelt billigeafskaffelsenaf vaemepligten,
men det er min holdning, at det har vaeret et
svigt fra samfundets side at Qemeden sidste
chance for unge, der ikke har haft de samme
muligheder, nemlig at finde beskaeftigelse
og uddarmelse i militaeret.

Mange fordele ved vaemepligt
Militaertjeneste har gennem tiderne vaeret
en essentiel del af landets samfundsstruk-
tur. Afskaffelsen af deime Qemede en vital

principper blandt alle etniske grupper.
Genindforelsen afv$rnepligt vil derfor

have mange afledte positive effekter. Men
desuden spiller det ind, at Danmarks
nuvaerende lave niveau for forsvarsudgifter
eruholdbart.

Der er en voksende bekymring for vores
sikkerhedssituation i en verden, hvor USA
traekker sig tilbage, mens Rusland agerer
mere aktivt. Desuden har Donald Trump
tilkendegivet, at NATO-landeneskal leve op
til to pct.-forpligtelsen, og at USA ikke
ensidigt vil fortsaettemed at bserede
okonomiske byrder ved NATOs sikkerheds-
garantier.

Sa hvis realiteterne for de kommende ar

er, at vi skalbruge flere penge pa forsvar, kan
vi sla to fluer med et smaek, og anvende en
del af det forogede forsvarsbudget pa
aktiviteter, der har det, okonomer kalder
positive extemaliteter for samfundet. I
stedet for at anvende de ogede midler pa
dyrt indkobt amerikanskisenkram,hvorfor
ikke anvende en del afbudgettet pa aktivite
ter, der er gode for det danske samfund, og
genskabe en vital samfundsinstitution, som
vi siden genforenings-msen i I990eme ikke
troede, at vi behavede?
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