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Fra Soldaternes-flagdag.dk Politikerene har igen glemt de danske soldater, deres løfte fra dec.08 om 

at de skulle finde en dato snart er ved at være langt ude i sandet. Kan det passe at danske politikere 

igen har glemt et løfte til dem som bliver udsendt, dem som kæmper for fred verden over, Har de 

danske politikere endnu engang glemt deres løfte til de danske soldater?? De danske soldater 

mistede kort efter at politikerne lovet at flagdagen nu snart havde fået sin flag dato, tre danske 

soldater på en gang, efterfølgene to mere. Lige fortiden er et nyhold soldater i Afghanistan og 

Kosovo ved at gøre sig klar på at skulle ud og på patrulje, noget der kan koste liv, dette ved 

soldaterne og det har gjordt det op med sig selv. Men at Danmark og vores politikere ikke kan finde 

sammen i at skulle hylde sine soldater som lovet, er skræmmende hvordan ser vort lands fremtid ud, 

når man lover dem som tager ud og kæmper for at andre mennesker kan leve trygt og måske få lov 

til at se en fremtid i dagen i morgen, dette søgere de danske soldater for og det er med deres liv som 

indsats, er deres liv ikke mere vær for dem som vælger at sende dem ud til verdens brandpunkter? 

kan man lade de danske soldater vendte endnu længere før de få fortalt hvilken dato det bliver? for 

hver dag der går, er der en mulighed for at der er en mindre danske soldat til at opleve flagdagen. 

den flagdag som politikerene lovet de danske soldater var lige på trapperne. mvh Kim Eg Thygesen 
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