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Veteraner støtter Veteraner
Kammeratstøtteordningen, der drives af veteranorganisationen De Blå Baretter, har igen i 2015 vist sin
unikke værdi ved at være landets eneste veteran-organisation, der er landsdækkende og udelukkende
drives af frivillige veteraner under mottoet ”Veteraner støtter Veteraner”.
De Blå Baretters 19 lokalforeninger og lidt under 100 frivillige aktive i Kammeratstøtteordningens udvalg og vores mange tilbud, er i enhver henseende landsdækkende. De frivillige aktive kommer fra alle
egne af landet, aktiviteterne gennemføres i alle hjørner af landet samt i udlandet og de 19 lokalforeninger, samt ny-tilkommende veterancafeer er kendte og anerkendte i hvert lokalområde af landet.
I en tid hvor flere og flere forsøger sig på veteranområdet, er Kammeratstøtteordningen fortsat den
eneste organisation, der udelukkende benytter sig af tidligere udsendte, hvilket har en afgørende
betydning for modtagelsen hos den veteran, som søger støtte og hjælp i en svær tid. Tilliden til de
aktive er fuldstændig intakt – ”Vi taler samme sprog og vi forstår hinanden fra starten” – derved er
en altafgørende barriere brudt fra første kontakt. Dialogen bliver derfor på veteranens præmis.
Alle Kammeratstøttens aktiviteter er for alle veteraner og selvfølgelig deres pårørende, uagtet om de
har været udsendt af forsvaret, beredskabet, politiet eller som sundhedsfaglig personel. Og på flere
fronter er Kammeratstøttens tilbud unikke, da vi er den eneste aktør, som laver gensynsture til
missions-områderne og har vores eget opholds- og kursussted, der ligger i Frøslevlejren, tæt op af
FN Museet, der fortæller veteranernes egen historie.
Den stabilitet – som ligger i vores organisation, der har eksisteret siden 2001 – udbygget og finansieret
i 2005 – har sat sine tydelige troværdige spor hos de mange veteraner, der gennem tiden har haft brug
for støtte og opmuntring. Vi deltager også i veteranarbejdet i det nordiske samarbejde og i World
Veteran Federation (WVF), som de eneste her i landet.
Vi er de eneste, der gør mange ting og hvis vi gør ting, som andre gør, så gør vi det bedre eller bedst!
Kammeratstøtteordningen har udviklet sig i 2015, bl.a. er antallet af idrætstilbud udbygget og der er
kommet et friluftsudvalg til, med spændende nye aktiviteter og ture. Idrætsudvalget har gennemført
aktiviteter, som udelukkende er blevet en realitet grundet yderligere donationer fra flere interesseorganisationer, hvorfor aktivitetsniveauet har ligget over, hvad de sædvanlige bevillinger har kunnet
række til. De rådige midler kræver en betydelig administration og er en byrde, der udgør en udfordring
for os frivillige. De varme hænder er det, der skal til, men administrationen muliggør, at de varme
hænder har handlefrihed og mulighed for at virke til gavn for veteranerne.
Der er næppe tvivl om Kammeratstøttens berettigelse og vi ser nu tegn på, at vores virkefelt mere og
mere glider i retning af de hjemsendte veteraner, dem, som har valgt forsvaret fra eller har afsluttet
deres tjeneste. De forsvinder jo ikke, de er derude og det vil de blive ved med i mange år frem – derfor
er der brug for Kammeratstøtteordningen!
Med implementeringen af veteranpolitikken ude i kommunerne, er Kammeratstøtten blevet en sparringspartner til landets kommuner, enten fordi de selv er ved at starte veteranprocessen op, eller fordi
de også har set en god ressource i Kammeratstøtten og dens mange frivillige aktører.

2015 har også vist Kammeratstøtten, som en god samfundsværdi, både for forsvaret og det civile samfund. Ved parader og specielt Flagdagen er De Blå Baretter og Kammeratstøtteordningen en central
medspiller i aktiviteter over hele landet. Hvad enten det er pakning af 25.000 medaljer eller at tælle
gæsterne til kasernernes Åbent-Hus arrangementer, har 2015 også vist Kammeratstøttens ressourceværdi. Netop fordi vi er veteraner, kan vi godt gøre en positiv forskel.
Ser vi på 2015 isoleret, kan vi opgøre vores kontaktflader således: Vi har direkte haft en eller flere
dages aktivitet for 1.665 veteraner, vi har haft kontakt til og berøring med 5.077 veteraner og deres
pårørende og sluttelig har vi repræsenteret Kammeratstøtteordningen med personlig kontakt og informationsmateriale til arrangementer, der har været besøgt af 70.000 gæster.
Årets produktionsresultater, udfordringer og fremtidige vision er beskrevet her nedenfor.
Tak for et godt år til vores samarbejdspartnere og ikke mindst til alle de aktive i Kammeratstøtten.
Niels Hartvig Andersen
landsformand De Blå Baretter og Kammeratstøtteordningen.

Produktionsresultat 2015:
Der har ikke tidligere været udarbejdet en skematisk produktionsoversigt og da Kammeratstøttens
produktion ikke har sammenlignende produkter udvalgene imellem, vil denne opgørelse være opdelt
for hvert udvalg. Mere detaljerede oplysninger om det enkelte udvalg kan læses i hoveddelen af
Kammeratstøtteordningens Årsberetning.

Forretningsudvalget, hvorunder veteranhjemmet H15 og H16 i Frøslevlejren hører, har ikke tidligere opgjort deres overnatninger, men det skønnes, at tallet for hele 2015 ligger omkring 1.000 overnatninger. Der har været lidt over 100 henvendelser fra kontaktformularen på hjemmesiden med
spørgsmål og ønsker om hjælp fra veteraner og pårørende gennem året.
Årsmødet har haft deltagelse af 51 aktører, hvilket er 45 % af alle frivillige aktive i Kammeratstøtten.

Telefonlinjen, der er bemandede med to veteraner/vagter døgnet rundt, har haft 350 opkald vedr.
støttemuligheder og direkte akut hjælp.

Aktivitetsudvalget, der afholder flere forskellige former for KSO aktiviteter, har haft berøring med
1.010 veteraner og 241 pårørende, fordelt på alt fra gruppeaktiviteter over gensynstræf til friluftsture.
Nogle af få dages varighed og nogle af op til ti dages varighed i ind- og udland.

Idrætsudvalget, har haft aktiviteter gradueret efter veteranernes formåen, spændende lige fra
Nijmegen Marchen, Club LaSanta over idrætsskoler til enkeltdages løb (Hærløbet) eller anden aktivitet.
414 veteraner har deltaget aktivt i disse arrangementer.

Socialudvalget, har gennem deres opsøgende virke haft kontakt med mere end 100 veteraner og
deres pårørende. Flere af opgaverne løses hen over flere år. Opgaverne er alt lige fra kontaktstøtte til
myndighederne, over hjælp til bare at få hverdagen til at gå rimeligt og til økonomisk rådgivning.

Uddannelsesudvalget har afholdt et introduktionskursus for nye aktive med 22 deltagere.

Informationsudvalget opgør sine aktiviteter i flere grupper. Briefinger til forsvarets enheder (før-,
under- og efter hjemkomst), hjemmesideaktiviteter, Facebook og informationsarrangementer landet
rundt.
Briefinger til enhederne har der været holdt 39 af med 1.419 pårørende og 1.180 soldater. På hjemmesiden har der været 12.439 besøgende, svarende til 34 i døgnet. Kammeratstøttens Facebook-side
har mere end 1.000 følgere. Udvalget har deltaget i 32 informations-arrangementer hvor over 70.000
gæster har haft mulighed for dialog med os eller at modtage informationsmateriale om organisationen
og de specifikke tilbud, som Kammeratstøtten tilbyder.

Udfordringer i 2016 – 2017
I takt med at Kammeratstøttens tilbud bliver anvendt af flere og flere veteraner og på baggrund af de
åbenbare gode resultater af aktiviteterne, vokser de enkelte udvalgs behov og ønsker om at udvikle
nye tiltag og øge markedsføringen af tilbuddene. Paradokset her er, at nye tiltag kræver flere midler,
så udfordringen her er at omprioritere de tildelte midler eller tilføre flere midler til organisationen.
Der er særligt to målgrupper, som har vores opmærksomhed. Den ene målgruppe er de yngre sårbare
veteraner og de ”tavse” veteraner – dem, der gemmer sig væk i hverdagen. Den anden målgruppe er
de robuste veteraner, som skal være drivkraften og ressourcepersonerne i begrebet ”Veteraner støtter
Veteraner”. De tavse og de yngre sårbare veteraner hentes ofte frem i lyset via deres pårørende og
ved ”det lange seje træk”. Det kræver stor tålmodighed, gentagne sikre aktiviteter, så de føler sig trygge og dermed mange personressourcer, medens kontakten til de robuste veteraner skal fremmes via
Veteranorganisationens større synlighed i hverdagen. Det skal være en positiv opfattelse hos befolkningen, at vi har et samfund fulde af robuste veteraner – det er en samfundsværdi! Den positive
historie skal være drivkraften.
Belægningen på veteranhjemmet i Frøslevlejren skal øges betragteligt, hvilket er godt på vej, men der
bliver også mulighed for at myndigheder med relationer til veteranarbejdet kan anvende lokaliteten.
Denne øgning af belægningen bør kunne opnås gennem en øget intern og ekstern information, f.eks.
gennem Veteranforum og Frivilligt Veteranforum, hvor Kammeratstøtten også er en vigtig medspiller
og har stillet koordinatoren i både 2014 og 2015.

Visioner 2016 – 2017
Det er vores vision at Kammeratstøtten (fra 2016 Veteranstøtten) vil blive brugt, samt set som en
vigtig, troværdig og effektiv ressource-organisation over for forsvaret, landets kommuner, alle veteraner og deres pårørende og andre relevante myndigheder.
Fokus vil også blive rettet mod emner som fundraising til særlige projekter, udvikling af Camp Frøslev
(tidl. H15 og H16), uddannelse af interne og eksterne ressourcepersoner i veteranspørgsmål, samt udvikling af Baretten, der er Danmarks eneste veteranmagasin.
Veteranstøtten vil derudover gerne fortsat udvikle samarbejdet med vores samarbejdspartnere!
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