Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.
Aftale om finansiering af erstatninger til psykisk sårede veteraner
De danske veteraner yder en stor og professionel indsats i verdens brændpunkter til gavn for
Danmarks sikkerhed. Veteranerne fortjener anerkendelse, respekt og om nødvendigt støtte.
De fleste veteraner kommer styrket hjem fra udsendelser. Men en mindre gruppe af veteraner
kommer hjem med fysiske eller psykiske skader. Det er vigtigt, at denne gruppe får den rette
anerkendelse og støtte, også i arbejdsskadesikringssystemet.
Med ”Udredningen om forsinket PTSD og depression efter exceptionelle belastninger” og
Folketingets vedtagelse nr. V57 vedrørende danske hjemvendte soldater og PTSD ændres og
styrkes praksis i arbejdsskadesikringssystemet.
Partierne bag forsvarsaftalen 2013-2017 er enige om, at de øgede udgifter til erstatninger til
psykisk sårede veteraner i forligsperioden 2013-2017 finansieres inden for den samlede
forligsøkonomi, herunder ved anvendelse af forsvarets opsparing.
Finansiering af udgifter til erstatninger fra 2018 og frem indgår i drøftelserne af et kommende
forsvarsforlig fra 2018.

Nicolai Wammen, forsvarsminister, udtaler:

”Det er et fælles ansvar, at vi støtter op om dem, der har passet godt på Danmark. Derfor er
jeg også glad for, at vi nu er blevet enige om en aftale, der betyder, at veteraner, der har fået
PTSD som følge af deres indsats for Danmark, kan få den nødvendige støtte, de fortjener”.

Zenia Stampe, forsvarsordfører for de Radikale, udtaler:

”Jeg er glad for, at det endelig er lykkedes at finde en holdbar løsning for veteranerne. De
løber en stor risiko for Danmark og skal derfor kunne regne med vores støtte, når de kommer
hjem.”

Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for Venstre, udtaler:

"Vi ønsker en anstændig veteranpolitik, og derfor er vi meget tilfredse med at kunne yde en
rimelig erstatning til de veteraner, der står med svære problemer efter at have været udsendt
i dansk tjeneste."

Marie Krarup, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, udtaler:

"For Dansk Folkeparti er det en meget højt prioriteter opgave at tage sig godt af vores
veteraner. Når man gør en ekstra indsats for Danmark, skal Danmark også gøre en indsats for
dem, der kommer til skade."

Lene Espersen, forsvarsordfører for Det Konservative Folkeparti, udtaler:

”Det konservative folkeparti har haft anerkendelse af veteraners PTSD højt på dagsordenen og
er meget tilfredse med at der nu er fundet en finansiering af PTSD erstatning uden at det
berører forsvarets øvrige opgaver.”
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