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Partnerskab om veteraner
HENSIGTSERKLÆRING
Baggrund
Danmark har siden 1948 haft op mod 60.000 mænd og kvinder udsendt. De har ydet et
stærkt bidrag til, at vi danskere lever i verdens bedste samfund. At vi er frie og trygge. Vores veteraner har bidraget til det store fællesskab.
Langt de fleste kommer styrkede hjem med kompetencer, som er til gavn mange steder i
samfundet. Ca. 10 procent af veteranerne vender dog hjem med psykiske efterreaktioner.
Vi skylder alle vores veteraner en særlig tak for en særlig indsats. De stiller op, og de har
kæmpet for den tryghed, som er fundamentet for vores velfærdssamfund.
Nogle af vores veteraner har brug for omfangsrig støtte til at håndtere fx svære depressions
og/eller PTSD symptomer. For nogen er løsningen en beskæftigelsesrettet indsats, som
hjælper veteranen tilbage i arbejdsfællesskabet.
Nu etablerer Forsvarsministeriet, erhvervsorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv, Kommunernes Landsforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Danmarks Veteraner et partnerskab om veteraner. Partnerskabet er baseret på vores fælles samfundsinteresse i at anerkende alle vores veteraner og støtte skadede veteraner i at komme tilbage i
et arbejdsfællesskab – til gavn for både arbejdsmarkedet, veteranerne og deres familier.
Parterne har en fælles interesse i at stå sammen om det sociale ansvar over for de skadede
veteraner, som har behov for støtte – fx til at indgå i et jobfællesskab.
Parterne har også en fælles interesse i at samarbejde om den brede anerkendelse af veteraner lokalt i kommuner og virksomheder.
Formål
Partnerskabet gør, at vi står stærkere og er bedre rustet til at håndtere fremtidens udfordringer i den hastigt foranderlige sikkerhedspolitiske virkelighed. Gennem samarbejde, videndeling og fælles indsatser vil parterne arbejde for:
 Flere skadede veteraner i job.
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Bredere anerkendelse af veteraner i kommuner og virksomheder.
Anerkendelse af virksomheder og kommuner, der gør en forskel for veteraner.
Styrkelse af samarbejdet mellem Forsvarsministeriet, kommuner og erhvervslivet.
Videreudvikling af eksisterende tiltag vedrørende veteraner og beskæftigelse.

Rammer
Parterne mødes mindst én gang årligt (november) med henblik på at drøfte status og effekt
af det seneste års indsatser og samarbejde. På mødet besluttes også fokus for det kommende års samarbejde og indsatser.
Dagsorden for det årlige møde omfatter som minimum:
1. Velkomst og præsentation (forsvarsministeren)
2. Gennemgang og godkendelse af effekter af årets indsatser
3. Drøftelse og godkendelse af det kommende års fokusområder
4. Næste års værtsskab
Det årlige møde afholdes med skiftende værtsskab med en varighed af ca. to timer.
På de årlige møder kan parterne invitere repræsentation fra underliggende myndigheder,
medlemsvirksomheder, fagforbund og kommuner efter behov.
Parterne kan frit involvere relevante instanser og aktører i arbejdet med nuværende eller
kommende fokusområder.
Parternes kommunikation om resultater af indsatser og kommende års fokusområder aftales
i enighed.
Parterne er berettiget til at offentliggøre aftalt kommunikation via egne kommunikationskanaler som fx sociale medier og hjemmesider.
Forankring
Forsvarsministeriet, v. Veterancenteret, varetager sekretariats- og koordinationsfunktionen
for partnerskabet.
Bindende virkning
Denne hensigtserklæring indebærer ikke nogen juridisk forpligtelse for parterne til at gennemføre samarbejdet, men udtrykker alene parternes hensigter og fastsætter de overordnede rammer for en gennemførelse af samarbejdet, herunder projekter.
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